


కా 
జ్ 

జ్ 
జ 
జ 
వ 

My, pi, 
అలలతో 

ల క 

5, వల 

వే (| గ్ర స 
టు, 

af Te 
Ay 1 

te! 

వము తలలో... క్ టో క U > నం ణ్ 
tpl షే | లల లీ. 

స్ టం జ్యో Baus A 
3 గ్ర | ఫ్ oi RW in శీ 

WH ay తో; fs: ఖా 

స యం ౧41 a | జ్య స | Sey b 

mu స్ x 
స నో (పై ఖ్ గ. | 

TFs ఇ డీ జ 

లాలా కుం న కార కాదనక దతం నతు తాతకు Lou odd 

1110ల tat టల ant రర Sage 1140 14 ug gett apart Tze? లో 10లో ఓ రి టట typ) 411/1! 

పానుగంటి లక్ష్మి నరసింహోరావుగారు 

భి ష రు: 

కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్, 
పొ పయి ట ర్స: 

సరస్వతీ బుక్ డిపో, బెజవాడ, 
winnie Ang tn tna cet ta na బల విలేజ్ tatna! nt! a tug tin Unt) tea” una anual tun? ana 3 మలో gt PNY St tt pt Hp erty. నన్ను ఏల At rn, I gt ty gig 51M git ph, sy తొల Hey, ity ptt, yn, phi tty pty, gti ptt, pte, pitta, petty 



సరస్వతీ బుక్ డిపోవాది చిట్ నాటకములు eT. నతన ననన య men 0 జ క te HIRAM em దిళ్ళారి ధర్మవరం రామకృష్ణమాచాడ్యులు 1 బలివేస్టు అత్య కొంచరవిగా రట 

గారివి, సత్య వారిశ్చం|ద్రీయము ర్వ 1.4 చిత్రనళీయము రు 1-8 సా(తొజితీయము 1.0 ఖ్ 
| విసూద సారంగ ధర 1_8 బుద్గిన తీనిలాసము ((ఫీం ట్ట) |_4 జల య్ జ 

1 | 
పాదుకా పబ్లాభి సెక్ ము 1_6 ఉత్త రాఘనము జ! (పమోలారునీయము 1.2 : జ ఆకెళ్ళ సత్యనారాయణ రొచిగారిసి (పహోద 12 he) 

ఇల్ జయ౧వతజయపొాలయు లు 0.19 చంద్రవాస 9. బృవాన్న ల 19 అనాలి రామక్యస్ట(చిం!సో) (CH 
మోహినీ రుక్మాంగద శై కొళ్ళమారి నారాయణవ స గారిష 
పాంచానీ స్వయంవర ము 1.9 | చింతొవణీ తు 1.4 
ముకావలి 1.2 | నను సేవ 12 
చిఠకారి 1.2| పద స ప్రూష్యహాం 1.4 
నావ్మితి చి తాళ గిము 1-2 చిత్రాఖ్యద యం(సారంగధర 01] 0 
బళ్ళారి డి, గోపాలాచార్యులు గాకని, ముత్తరాజు సుబ్స్బారాగ్స గారిని రామదాసు న 14 | శ్రీనృష్ణనులాభారము. కు 14 రామక బీర్ 1-4! గవజేనయాని . , 9. 

సుభ చాక్టునీయం 1-2 | ర ణి క). న () _1౪ 
(పేమచం[ద్రయోగ అను. భో గృఘూర్క. ౦ంజేయ 012 

అస్ప ఏ. నిజయం _ 1.2 పానుగంటి లక్షీ గిసేకికి గోరాపుగారవి 
జక్ళారి పండిత క స్ముబహ్య్మవ్య భా] కల్యాణ చాఘవము ly 

గారిచే ధఛియి బడినది, వనవాస గమన మం tad 
సం పొర్ష, మహాభిార తమురు 1.4 ఏజయరాఘునము | «A 
క ఎక్ల రక) సుక వల్లా ఫస షు 1.4 
అవర... ౨.౨౨4 పన సొయగం . 
మేవాడ శౌర్యాన్ని ' | -4| రాధాకృష్ణ (౧.12 
వు | 1 మననము Sse లం een (1 మము ర ననా ాం అవా ధమ. సీమంత పటల a న 1 భా నిర్గ న్య ఆ 

( 
వలయువారు:-_. కురుకూరి సుహ్బరంావు అండ్ సిక్రా, .. 

(పొసస్రయిటర్పు: సరస్వతీ బుక్ పో చెటవాట. 



(గ౦ంథక గ్ర, 

కీర్తి శేషులై న పానుగంటి లక్షైనరసింహారావుగారు 

స్రకాశకులు: 

కురుకూరి సుబ్బారాసు అండ్ సన్, 
పొపయిటము : నరసతీ బుక నీ. సజల NE ని స 
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ఈ నాటకమునందు వచ్చు పాత్రలు 

వ్రరునులు 

విజయరాను a భట్టిరాజ్యపురాజు 

దేవరాజు — ఇతని కొమారుడు కథానాయకుడు 

సోనునొధదేవుడు __ వరాహాపుర రాజు 

(శ్రికంళదాసుకు — సీనానాయకులు 
కుమారసింగు 

చంద్రశేఖరుడు =... పురోహితుకు. 

జ రరర టు, 4 గురు దొంగలు 
శ తుంజయుదు, శేశవుడు 

వీరచీనుడు 
వరావాపురపు భటులు 

భవానీదాసుడు | 2) య భ్ 

9 (గ్రమరసింగు 0 బీవరాజు భటులు 
సుబ్బా రెడి 

యి 

స్త్రీలు 

శారద ఎ. విజయరావు భార్య 

సర్వమంగళ _- సోమనాధుని కుమార్తె, చేవరాజుభార్య 

కాత్యాయని = పురోహితుని భార్య 

పదని ఎ... సర్వమంగళ దాసి, 

ఈ నాటకముయొకగా సర్వ వాక్కులు మేము పొంది 

సరో యున్నాము గాన్రస మా పర్శిష౯ా లేనిది ము[దణ, భాషాం 

తరీకరణము, రేడియూూ (గామఫోను, (పదర్శనము వ్లై రాలు 
సు చా 

వేయకూడదు, అకక మించిన సివిల్, (క్రిమినల్ చర్యలకు 

బాధ్యులగుదురు. 

ఇట్లు 

శావ్వీరెటు హళ్కు_దా?రులుు 

రురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్, బెజవాడ, 



శ్రీ రా మాం 

పూర్ణిమ, 

నా౦ ది, 

మం పగలన్నో సములన్నవో హవముల 6 నాపార్తులన్నిండు నీ 

జగతిన్హోంచెడు మున్భరీచికలం దృ 4 వలో న్రనంచేగి, చి 

నగ తాౌపంబున(జికీ- డీలుపడు న 4 జ్ఞ రశ్నీంచుతక౯ 

భగవ దాఘనవారివావాము సుధీ 4 (_పావృట్పయోభారలన్, 

(నాంద్యంతేమున) 

సూత్రభారుండునటీ-ఇట నట్మేప్రన క్లియే యున్నది! పారిపార్గ్యకా ! 
పౌరీ.((సవేశించి) బావగారు నటిని కూని నన్ను? విలిచినా శెందుచేతనో ! 

న్మూత్రచాపొ |! : 

గీ, వీర్యనంతులు పురువులు + వినిన నోడలు 
జల్లుమనునట్టి బీభత్స థీ చండకృత్య 

ములను, శో కావహపు గృత్య 4 ములనునిండు 

నాటకంబిది, నటించిల్వ 4 నాకు దగదు, 

పారీ=.అఆట్రినాటకము రచించినవా వ్యరు fa 

స్యూత__-బహుసరసనాటకరచనాపటిష్టులగు పానుగంటి అక్షీ నరసింహా రాన 

పంతులుగారు. 
పారి గీ, తెజచినది మొద ల్యూ సెడు 4 వజకు( గడుపు 

చెకగాలుగ నవ్వు పుట్టించు 4 చిత్రనాట 

కములు చేసిన యతంకడు దః 4 ఖభయజనక 

నాటకం బెట్టు రచియించి 4 నా(డొ చెపుము ! 

నూ[శ్రే-- ఆయన ౧థక ణాసనులో( (బథా నగసము నోస్యగసమన్న మాట నిజమే 

"కొని తదిరరనములు లేవా? (ఏమద్రామాంయమణ  నాటకములలో శాంతేకరుణరనములు 

చేశా ? (ప్రచండచాణక్యములో ఛయానక్రణె ద యులులేవా? 'రాథాకృన్న నాటకమున 

ఛక్సిరసము వెల్లివిరియుటలేడా ? . 



క్షీ పూర్ణిమ 

పారి_ఊన్న వి, ఇప్పుడాయన ేబదినాల్లుకాదా ? 
సూ(త్ర__-ఏబదెనాల్గునకు నినాటకమునళు సంబంధ మేమి ? 

పారి_గీ, కాంచుటకు రెండు 4 కన్నులే కలిగినట్టి 

పూర్వవయసున( గాన్పించు 4 పోలి (బకృతి 

కానివింపదు నాలుగు 4 కనులతోడ, 

వర్తనము సేయు నుత్తర 4 వయసునందు. 

సూత. జగత్తు దు; ఖభూయిష్ట్రమని యుత్తగరవయసులో స్పష్టమగుననియా 

నీయభి([పాయము ? “కవ వచ్చును. "కొన్సి 9 నలః సను జ్ఞానులకు నది తత్స్పూర్య'మే గచ 

రించును, (పకృ యధార్ధ ఢరూాప3. వే అదె, 

పారి కనుక సవా కశష (ప్రపంచనాటకముయొక్క_ (పతివింబమా? 

సూ(త.-ఆ |! అమె హం. స 

ఆ, పాత్రపాల్లి దివ్య 4 పాొతంబుగల దొండు, 

పాత్ర చరితలందు %$ బరమ పావ, 

నంజు నద్భుతంబు $ నారీసుళీల (యు 

కాండమైన చరిత 4 గలదు చావ! 

పారి...దర్శనిశాంధకారములోని తాశాదీ ప్పీవలె నదియీది? 
నూక శారదా సహగనునము, 

పారి అయ్యయ్యో ! కృతయుగవుమాటలు వినయబడుచున్నవే ! ఆత్భవాత్య 
సుకుమార ళరీరల యాత్మ వాత్య- ఆతిఘాోరమున్కు దుర్భర దుఃఖాఫాదకమును గాని 
చూచువారికి సుఖ్యపద మెట్టగును 7 

సూ శ్రమహానుభౌవ్చలు సుగుణనంపద వారిక పేముల మూలముననే నున 
బయలుపడును, చూడు ? 

గీ. నలిగి పషతములు, సువాస 4 నలను జిమ్ము. 
బగిలి యత్తరుపాతుబు 4 వలపు గుప్పు 

శుక్తి విచ్చి మా క్రికమును 4 జూపునళ్లు 

మృతి బతి వతామహినును 4 సతివెలార్చు. 

పారినశేకాన్సి పేసుశెప్పకుండగ నే సెద్దనాటక మాడుచున్నావే ! 

సూత్ర... నాటకనామమా ? పూర్ణిమ, 

పారి శోకవిషయసంకుల మైన నాటకమున కాహాదనూచకమున నామమిచ్చినా 
శేమి ? వ్యతిరేక లక్షణ చేతనా or 



నాందీ 

నూ[త్ర_ నాటక నాముకగణములు చెప్పెదను విను, 

క కవిరచించినరూప 4 కములలో నియ్యాది 

యంచిచూచినం బదు 4 నేనవయది 

పదునేనుమూసముల్ 4+ (బదికిరి 'పెండ్లిపీ 

మృటం బతియును సర్వ 4 ముంగథయును 

'బెండ్రికిరండని 4 పిల్సి వియ్యంకుని 

బొరిగొన్నదిన మది 4 పూర్ణి మాసి, 
నారీశిరోముణి 4 శారద సవహాగమ 

నంబును బున్నమ శ నాయడు జరిగ 

గీ, చార్జిమచె శృతుర కత 4 రృణమునయ్యె 
జేకికుండు కాత్యాయని 4 'జీవరాజు 

సర్వమంగళ తత్సిత 4 సర్వసైన్య 
మును గతించిన దినమును 4 బూర్జ మాసి. 

సౌారి.అహా ! ఏమిచ్చి త్రవుగణములు ! 

(తె ర్ లో 

ఆవో ! ఎమి చిత్రమరణములు! భనానిదాసుండా ! నీ ద్వారమునొద్ద నందరును 

గడలేరినారా ? 

సూత్ర... అదిగో! మనవారందటు "నాటక ప్రదర్శనోన్నుఖు'లై నట్టున్నారు. ఇంక 

కాచి నరసింనాము, 



(౪ా 

పూర్ణిమ, 

పథమాంక ము 

(వజేళము.వరావావ్రరము, 
(ప్రవేశము. ఇద్దటు భటులు._వీర నేనుండ, భవానివాసుండు చెరియొక ద్వార 

మున గత్తులతోం గాప్రుగాయుచుందురు, 

వీర-భవానిదానుడా!  ఏమిచ్యిత్ర మరణములు! నిద్వారమునొద నందణును 
గడలేరిరా? 

భవా. నేను దప్ప నీద్యారము నొద్దనో ? 
వీర-.-(లోనికి. జూచుట నభినయించి) ఓ_గొడ్లరులతో నణిమీచున్నారు. గునప 

ములతో. బొడుచుచున్నారు. నోళ్ళలో. దుపాకులు పేల్చి చంపుచున్నారు. చంపదగిన 
వారందర చచ్చినట్లున్నారు. ఇదివణకుకంకుం గలకలము కొంత శాంతించినట్లు కనం 

బడుచున్నది. "కొని మొవ్వండో యొకడు క శేబరముల(క్రింద నిదివ9క దాగియున్న వాండు 
కాబోలు నిప్పుడు పైెకిలేచినాండు ! 
ఏద్యారమున వచ్చునో భద్రముగ నుండుము, 

భవా... ఏద్యారముననున్న ది? మృత్యుద్వారమున నే వచ్చును, రానీ, 

(ేపథ్యమున) 

గీ విజయరాయండు మనరాజు 4 వీరకాండు 
సంఘమరణంపు( బెండిలి 4+ సంబరమున 

న|స్రపువసంతముల( జల్లు 4 లాడుకొనుచు 

మిడుకు చున్నా (డు చంపుండీ 4 మదలకుండ, 

వీర--భవాసీదాసా ! మనరాజుగారి భటుంజెవండో  హెచ్చరించుచున్నాండు, 
ఇతయే యా (క్రాదపు 'బెండ్లికొడుకు లేండి, "ఉంద్లికొదుకును జంప్రుటకంకు వియ్యం 

కని జంపుటలో సెక్కు_వ ఘనత యున్నది సుమా 

భవా ఎందుచేత ? 
వీర--తిరగ నిట్టి నిర్భాగ్యపుం 'బెండ్లికొడుకులం గనమండం జేసినవాండు లోకోప 

శారకోండా! 

(శేపథ్యమున) 

నాయనా ! చేవరాజా ! ఎచ్చటనున్నావు ? 

భవా. (విచారముత్రో ) తండ్రీ ! ఇక్కడ, ఇక్కడ, 



(పథమా౦కము 7 

వీరఓరి సీగొంతుకొయ్యం రానియేడుపు నిశ్టు తెచ్చుకుంటివి. నీవు "రాజుగారి 
నటకసమాజములో బూడిదయబూసికొనందగిన వా4డవ్లరా 

( నేపథ్యమును ఎక్కడ ? ఎక్కడ ? ఇదిగో వచ్చుదు న్నాను 
(విజయరావు రక్తవశ్ర్రధరుండై (ప్రవేశించును) 

భవా_చంపు. చంపు, (విజయరావు మోదంబడి నజుక( బోవును.) 

విజయ... (భవాని దాసుని చేతిలోని కత్తిని దీసికొని చంపుమని నాకు హెచ్చ 
రింపెనేల? అభ్యంతర మేమి! ఇదిగో._(క త్తివిసరును.) 

భవా.._._హో ! చచ్చితిని. (వేల(వాలును) 

వీర..(తనదాఇరమును వదలివచ్చి) భట్టివల రాజవధమునకు వీర'సేను6 డర్హండుం 
"'కాచికో (విజయరానును కలు య వన 

(దేవరాజు వీరసేను ద్వారమునం (బ్రవేశించును, 

దేవ... భట్లికల రాజవధమా ? ఆందులకు ని వర్షండవా ? తిరుగు పళువా! తీరున. 
(అని నణుకునుం) 

వీరహా ! వచ్చితిని. (శీల(వ్రాలును.) 
విజ--నాయనా ! బేవరాజూ! నీవేనా? (బతికియుంటివా? తండ్రీ! నా (పాణ 

ములు పోకముం దొక్క-_సౌారి నన్ను విగ గాంగిలించు కొనుము, 

జేవ.(కౌలలించుకొని) తండ్రీ! మనయందలి చిరకాల క్రోభముచే నీవరాహ 
ఫురరా జెట్లు" చేసెనో! తనకాయును నాకిచ్చి "పెండ్లి చేసెదనని మనల నందలణ నిటకుం బిలి 

పించి హా! ఎంతపని చేసినాడు! మూఢుల మె నమ్మి నచ్చితీమికదా! మనతో వచ్చిన 
యెనిమిది వందల జనము మృతీనొందిన ట్లున్నదిల మననిద్లణ మిప్పటికి జీవించియున్నాము. 

విజ నాయనా! నీనుసూడ" న్ఫుతినొందిన శ యెంచుము, 
జేవ.(తొందగతో) తంథడీ! ఎందువలన? 
వీజ-_....[సం'జెలలో6 బలెప్టంబోటు తగిలినది. ఇంక నొకటి శెండు గడియల 

కం'కు నెక్కువకొలము జీవింపను. "కొన్సి నాయనా! నీమాటరెమీమి? 

చేవ. నేనుసనూడ మిసన్ని ధానమునం (బాణములు విడుతును, 
విజ. నాయనా! ఆందువలన( (బయో? మేమి? 

'బేవ---పిళ్ళవిశ్రైషదు:ఖము లేకుండుట గొప్ప (ప్రయోజనము "కొడా! 

నిజ-....నాయనా! నునమిచ్చట విశేషించి మాటలాడుట కవకొళము లేదు, 
సే నింక (్రదుకను, నివు మరణసావాసిళుండవై యుండం దగదు. 

గ్, తనయువృతి జూడకుండలం 4 దరలిపోన్ర 

తం డికంబను భాగగ్ధివ (J _త్తరుండు "లేండు 

నాకు నీవొకళాండనె వంశ 4 నాశనం౦బు 

నాళొఆఅకు సీను చేసికో 4 గ్యాయముగు నె 

ఢీస == ఆటు లే న నన్నేమి స ముువంటిట? 



జ పూర్ణిమ 
విజ ఇదియే సమయము. శే భుమున నెటకెనం బాటిపోయి పాీణములక 

"గాచికొనుము, 

దేవ----కాత్తే తమ క్షృ్యతియోచితమెన వృత్తి తిని మిరవలంబించి, సామాన్య (బ్రాహ్మ 

ణోచితమైన పనిని నన్ను 6 జేయుమందురా? 

విజ---ఆవళ్యక మైనప్పుడు చేయౌనే చేయవలెను, దానివలన6 వప్పులేదుం 

గీ, 

గ్ 

గ్గ 

గీ 

బలా 

కాలి దిగంగూలనున్న ట్రై 4 యాలయమును 

వెజవునను ఏడిపోవం గా 4 తరత కాదు 

డానిలోపల నే సిల్సి 4 దగ్గమగుట 

పరమనిశ్చల ధైర్యవి సు స్ఫురణ కాదు. 

కాళ్లు బొండలో పలదూర్చి 4 గంతులిడుట 

జుట్టాకని చేతిలో ( బెట్టి + మిట్టపడుట 

శూర చిహ్నముగా చెట్టి 4 దారి నైన 

విలింబడుట యే మహోధైర్యు 4 కలన తండి ! 

వాలు తరవారి విరిగను 4 బడీ తెయైనం 

గరమునను లేదు, వెరివ 1 ర్షమును స్వ్ర 
కాటికి చంపంగందలంచితో | 4 బజికి చంప. 

దలచితివొ మంత్రముల, జంప 4 దలంచినావొ! 

* మేఘములు గాఢ గర్హతో 4 మోందంబడల 

సూర్యు(డంతేటివా(డు ము 4 సుంగువడంటె 

యదనుదవ్చీన సాగరు 4 డంతవాండు 

కిక్యు-రనకుండ వెనుకకు. 4 జికళాబోంజె! 

వ్యర్థ బాధను దలయొ్యు ఉ పజెడివోండు 

శకాతరంటడె కొని పోటుమ 4 గండు గాయ 
చచ్చుటయె భై ర్భనిళ్చయ ఖీ సంజ్ఞయైన 
గోంతంగూలిన పడతియీ 4 నొప్పగాటబె! 
సమయవిజతయీ ధైర్య + సారమునకు 

సారమైయుండు, నింతని 4 శ్చయనుసుమ్ము 

ఇబాయక శతీని మెదటి ె 4 సానబట్టు 

నా6డు ఏరాధ్ధివీరు డె ఢీ  (ప్రబలునాండు. 



2) పధథమాంకము 9. 

జేవ_ఠండీ! మోయు సెలనిచ్చిన యంశములన్నియు చీరె మ్యులెనవి, 
విజ..బోభ మెనప్పు డిక మాటలాడక పొమ్ము, హో! 

అత్య ఆళ్ళ =2౧| గ్, పూలవాటులు బ ల్లెంపు( ¢ భోటుల యె! 

గాఢ పరిరంభములు కత్తి 4 కసికులయ్యెం 

బరిణయ'పుశాలయయ్యెను 4 మరణశయ్య 

మంగళ పుటారతులు కాటి 4 మంటలగును, 
నాయనా! మన కిప్పుడు దినములు బాగుగనున్ననికొన్సు, పుంచిదెనములు వచ్చు 

దనుకం (బచ్భున్నుయవై వేంచియుండవలయును, అట్టుండుట వీటికితనముకొదు, ఆటు 
ర య 

సేయుట సర్వజీవ సామాన్యము. 

గీ, అకురాలున మోడైన 4 యవనిజంబు 

సమయమును వేచి యుండబే 4 చచ్చినట్టు 

లదనుశె పొంచి మడంగియు 4 నడ(గియుండి 

పెద్దపులి గంతువేయదే + యెస్టుపెకీ? 

గీ, కాల్మికిందను బడియుంను 4 గడ్డ మొదలు, 

ధగధిగని మింట వెలిలగెశు 4 తారవణకు. 

బద్భభవస్ఫస్థి వా _స్తవ్య 4 వస్తువితతి 

మంచిసవుయముశే నిరీ 4 శీంచుగాదే, 
నాయనా! మొగ మట్లు చిటింపపం పొమ్ము. వేగం బొమ్ము. తండీ9 ! ఇెప్పీన 

(౧4 ౧౧ [ణు 
మాట విను, 

గీ, తండిమాటలు సుతునకు( 4 దప్పకుండ 
వినందగినవంచు. బండితు 4 లనుచునుండ, 
దండీ యవసాన వాక్యాళి 4 తనయునకు న 

వళ్యక_ర్తవ్యమని చెప్ప 4 వలెనె వత్స! 

విణ సీచోందలి యనురోగని చేతనే నిన్న భెమ్ముని "సప్వుముంశుటలేదుః నీవు 

(బతికియున్న మెడిల, నిదుర్మార్గునిశె-సి చం ణాలునికై ఆ సీ వరాభాస్తుగ రాజూాధము 

నిపై _ బగందీర్చుకెన గలుగుదువనియెంద్కి నిన్నుం నొమ్మంగని. అలిసిన దాం? 

గీ “యను, నీవిచ్చుతర్చణ + కమలధార 

నాకు ముట్టదంచును నీవు 4 సనమ్మూవలయు 

నితనిహ్బూ ద క్రితర్చణ + మి బ్చినపుజె 

సుతు ఏవని నొయాత్మ 9 కుతుశపుంకు. 
ట్ 
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చేవ... ఈకటికవానిమెం బగందీర్చుకొనుట'కే “నేను (్రతికియుండుట కాప్పుకిొం 

టిని, ఆపగ దీర్పుకొనికాని, నా(పౌణముల విడువను. వీరాగోనరులగు తం(డిగారి 

పొదములతోడు భవానీ పొదపద్మములతోడు. 

(శేపథ్యమున భవానీదాసుణా! 

విజ---ఆ(1! ఎందులకు ? 

(శేపథ్యమున) విజయరావు కడలేరినాండా ? 

విజ__క డ లేఅుటకను నపముగా నున్నాడు. 

(నేపథ్యమున మటియొక కంశరవముతోో) 

సీ, పచ్చని పట్టుదోవతి + కచ్చబిగియింపు 

పెకోంత మగతాల 4 పటక వాడు 

ఉసిరికపండ్లంత 4 పసిమి మేల్పూసల 
ఠవణింపు కం 4 ఠాణివాండు 

మామిడాకున( జుట్టి + మణిబంధమున గట్ట 

రహిమించు పసపుతో  రంబువాండు 

తాండ్ర బెత్తంత సి 4 ద్దదియైనబలుపచ్చ 

సిర్చేష్ముకింద బా 4 సికమువాండు 

గ, పీన్గుపెంటలసిబ్బంది శ పెండ్లికొడుకు 

దేవరాజేండి ? ఏడి * యా 4 దేవరాజు 

వెదకు(డీ కంచుదివిటీల 4 వెలుంగుతోడ 

తోడనే బలిపెట్టుండీ + దుర్షగుడికి, 
విజ.....ఆరతండు వరావాస్రర సేనాధిపతివ లె నున్నాడు. సీవిచ్చట నుండందగదు , 

సీ పెండ్లికొడుకు దుస్తుల నాకిమ్ము. మరణబేవతా పరీరంభ సంరంభముననుండునాకా జే 
సము తగియుండునుం ఇమ్ము, 

( దేవరాజుదుస్తుల తాను తోడిగికొ నెనుం) 

నీవు భవానీదానుని వస్త్రములు వొడిగకొని కత్తి చేతయట్టుకొని నెలుపలికింొమ్ము. 
నీన్న ట్రివేసమున నీపూర్ణ చం(దకాంతిలోనై న నెవ్వరడ్డు పెటరు 

ర లు 

జేవ(భవానిదానుని వస్త్రముల దొడిగికొని తండ్రీ! నేనింక బోవలనీన బేనా? 
సఏీజ.....నాయనా |! (నమస్క-రిం చును.) 

గీ, దర్భశయ్యను. బెండ్లిము 4 సాబు నాకు 

(వభుసుతుండను భటుని డ 4 వాలి నీకు 
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ఉార్సి న విధాతచర్య నై 4 కుందనేల * 

ఈ [వపపంచంపు ధోరణి + యింతె తజచు, 

పీఠవరుకంఠమున(దర 4 వారికోంత 

భీరుగళమున సితపువ్న + విజయమాల 
శేమువీమంతు పెళ్సైలోం జెదలపుట్ట 
వాలుతలవాని మొలను బ 4 (తాలకట్టం 

. పరమదాతకు నుభయ 4 పార్శ్వముల దిట్టు 

లెపుడయిన నిచ్చున నినుతుల్ 4 కృపణునకును 

భక్తునింటను (శాద్దాల 4 బహుళతయును 
నా స్తికునియింట నిత్య శి కల్యానక లన, 

సత్యశీలాఢ్యునకు చెట 4 సాలతోపు 

అనృతవాదికిం దూ(సటు 4 య్యాలశై పు 

మె త్తనగువానికంటికిం 4 జి_త్తవాన 

మటికసాయిమోాసాలకు 4 మ ల్లెనూ నెం 

' (పేమను విషంబు విషములో( 4 (బేమభరము 

కలిమిలో లేమి లేమిలో. 4 గలిమి బలిమి 

ఉన్నదియెలేదు లేనిదే + యున్నదిట్లు 
లొడీ తెకున(. దొస్పులెన్ని య్య, 4 నుడువందర మె, 

దీనిశేమి నాయనా! ఒక్కమాట, 

గ్, తం. డియున్నప్పుజే కన్న 1 తల్లి తండి 

కంకు గారవపూజ్య తా 4 కలితయనయC 

దం[డిమరణించు తఠువాత( 4 దల్లి నెంత 

భ_క్రిబూజింపవలయునో 4 పలుశనేల ? 

చేవ..తేం|డీ | నన్నొకసారి. గో గిలించుకొన రా? 

విజ_....ఇ0క వెల్రిపడకము. ముద్దులువలదు. కాశగిలింతలువలదు. నమస్కృతులు 

విజ..గీ, అరిని గుద్దిన గుద్దు నా 4 కగునుముదు 
a) త) 

క్ర త్తితో క తుకో(త నా 4 కాంగిలింత 
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యహితు నె_్తిపెజొకు నొ 4 కగును యొకు 

కొడుక! మా యాత్మ కివె (పీతి + సార్చునయ్య. 

(నేపధ్యమున) ఆనన తుడువ్రుల రాయుండు పెండ్దికొడున. పొడు, పొడుం 

వీజనాయనా! నమ్ను6 జూచి నీవనుకొళుచున్నా (డుం నివింకం బో. 

(జేవరాజాను (ద్రోసివేయును, దేవరాజు న్నిప్మ్య_మిం౦చును.) 

పొడుపొడుమన్నవాలయెశా ని పొశుచువాండెవ్యడననపడంటేమి ? ఓ రాజాధమా 

భమా ! ఎంతపని వెసితివిరా ! ని కూశుకె తెచ్చిన యుళక్కిమగండు నీకును నీ 

రాజ్యమునకును నిజమెన మగ ల యుండును. శాచికో. 

గీ మగతనంబున, రణమున 4 మారో్కోనంగ 

నంగ దార్గ్యము చాలక, 4 యాండుబిడ్డ 

మిసమిసగు (కొత్త పాయంపు 4 మెటుగుటంగ' 

కముల పొంగునుజూవి యా 4 కర్ణ ణంబు 

చేసితివి తార్పుకాండ ! ఛీ! ఛీ! దురాత్స | 

బుగ్గమాసలపోడీమి థీ బుగ్గి చేసి 

నగరుమగువల మానంబు “4 దగుల బెట్టి 

రాచపాడిసానుల గాగ 4 రానుగప్పీ 

(బతికియుంటివి; చెనంటి! నీ 4 (బదుకుమండ 

క _ర్రిధారం దురానైన 4 గదుపలేక 

కాంతవేరున నుము జంప ౪ గల్లినావు 

వూరు. (బాణము మతి నీకు 4 మాన మంత 

తొలగిపో మెను (బదు కేల? 4 తులువ! పంద 

సాలెపురు™ాన నీకన్న 4 మేలుకాబదె 
అపజయమునగొప్స్ప, మాయాజ + యంబుకంెట 

జయముకంజును న్యాయమా 4 చావె ఘనము 

ఇంతలో? దీణశని యెంతు 4 వేము చక్ర 

వృద్ధితో బగదీజెను + వేళవచ్చుం 

గాలీక్రిం ందనె యాగ్నోయ 4+ గోళ మి్లై 

పగులనున్నది కాచికో 4 పాపి! నీచ | 
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క -బ్హీ గ క న ల | వా ! ఎట్టుోైపీలుచున్నాను. పగదీర్చుకానుటలహర్చి ఎట్టిరజ్ఞులు పలుళుచున్నాను 
- సగము చచ్చిననాకది యెట్లు సిద్ధించును! 

గీ కృపణుని యన్నుగహాము పుం స్వ 4 హీనువలపు 
ముటకుసోమరిచదున్రు కా 4 తరునియాజ 

జరరునానయు కంపవ 4 త్యరుని గుజియు 

శ క్రిపీనుని పగయు ని 4 మృలములగును, 

అయిన నేమి? నాపుశ్రునిలో "నేను జివించియుందును గాన "నేను. బగందిర్చు 
కొనిన సు “కొవచ్చును. 

గ్, అస్థదియనాటిక దుది + యంక మైన 

దవనిపతినైన భరతవా 4 కంబు లేదు. 

నాదునారసపుతుని 4 నాటకమున 

కీదియె మొదటిశానంకమై 4 యెసంగుంగాదెం 

సేనాధిపతినై నం జంసి (పాణముల విడుతును నాకింక విచార మేల 2 నాకొడు 

కే చబావ్భాణులయింట-నైనం దల దాచుకొని (బ్రతుక లయకు (నిమ్మ-మించును.) 

ఇని (పభథమాంకము 

rm nm 



శ్రీ 

పూర్తి మ. 

ద్వితీయాంకము, 
(ప్రదేళము._వరాహపురమునం బురోహితుని యిల్లు, 

(పవేళము._చం[దశేఖరుక్కు “కాత్యాయని, 

"కా త్యా...-ఆ కౌర్యకరణ మెందుచేత? 

చం[ద---ఎందువేతనో చెప్పలేదా? ఆత డెవడో తెలినీనదా? 
"కౌళ్యా...తరువాకం చెలియశేమి? 
చం[ద---ఎవరని తెలిసినది? స్పష్టముగాం జెప్పు, 
కాశ్యా_నిజయరాజుకొడుకు_ దేవరాజు_రా(తి జరిగిన గొంతుకోంత "పెండ్లి 

లోని "పెండ్రికొడుకు, 
చం(ద్ర---అందుచే మనళత్రువు, ఇన్నియు. చెలిసీయుండి యాతని మనయిం 

టిలో నింక నేల యుంచితివి? వాని నిటుపీలువుము, 
'కాళ్యా---నాథా! నన్ను శత్షమింపుండు, ఇన్నియు6 చెలియుటచేశనే యాతని 

నింక నుంచితిని, వాని నిప్పుడు పీలువ వలదు, మన మాలోచించుకొందము,* 

చంద---అర౮ీ ఆలీ తెలియుటచేతనే యింక నుంచితివా! 
గ కొఠత్యా---టొను నాథా! మనకొక్క కొడుకైన లేండుగదాం 

చంద్ర నే నడుగునబేమి? నీవు చెప్పున దేమి? 
'కాళ్యా.-నాథా! మొజడుల మై, మొండుల మై, గతిమాలిన(బదు కీశూన్య 

గృహమున (బదుకచుంటిమిగద్యా ఏమి వినియోగము! రాజపౌరోహిత్యమున మిక్ 
గారవమున్న నేమి రసవాదశ్వా స్త్ర సిద్ధిని ధనమున్న నేమి, యీగౌరవము. సీధనమును 
లేని సామాన్యులకున్న సౌఖ్యములోో సంతుష్టిలో మనకు సవాప్రాంళమైన నున్నదా? 

చం(ద్ర-లేదు. లేకపోవుట యీ=నారీటిది "కొదు, ఆతని నింక నింటనుంచియీల 

ఫుట్టిముంచితివని "నేననల వుట్లనికొడుకనుగూర్చి నీవు చెప్పనేల? 

శాశ్యా_అమ్మా యని యాతండు నాకౌగులే పెం బడినాండు, అమ్మా యనిన 

పీలుభ్రు నాచెవినిం బడయెనీ నాయొడ లుప్పొంగిపోయిసది. నాయనా! ఏమికొోవలయు 

నని యడిగితిని. దావాము_దావాము. అని యాతండనినాండుః ఇచ్చిన తీర్గమును (ద్రావి 
ఆపన్నుని రక్షీంపుమని యాతేడు (ప్రాక్షించినాండు.. నీపాణమునన నాప్రాణమునడ్డు 
జేసెదనని మంగళనూూత్రమతో చాసచేసీతిని, 

చం(దతా నెవండో మొదట నీతోం జెప్పళుండ మోసముచే చాసచేయించు 
ఫొనినాండా! 
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"కాత్యా-.-అకండు చెప్పుట కవకౌళమేది? పఠుగాత్తుకిెొనుచ్కు రోజుకొనుచు 
వచ్చినాడు. చేనడుగుటకు మాత్రే మవకాళ మేది? ఆమ్మా! రక్షీంవ్రమునణ నాగుండె 

కరంగి పోయినది. ఒడలు నీరు విడచినవి. 

చం(ద--నడిర్యాతికద్యా గదిలోనున్న నీకౌళ్ళె నాతం డెట్టుప పడినాండు? 

“కాత్యా-....నాకష్పటికింక నిద్రపట్ట-నేలేదు. కడుపునొప్పుచేబాధపడుచుండుటచే 
గదా కోటలోనికి రాలేకపోయితిని. ఏదో "పెద్ద గోల వినయడినది, కొంపలు "కాలుచున్న 
'వేమో యని యులికిపడి లేచ్మివీథతలుపు 'తెబుచితిని, వెలుతురు లేదు. కాని “పెద్ద 

యా(క్రందనము వినబడుచుంజెను, అది కోటవైపున నుండి వచ్చుచుండెను. నిశ్చేస్టు 
రాల సై కాంత సేపు నిలువయబడితిని ఇంతలో 'నెవ్వరో పరుాత్తుకొెని వచ్చుచున్నట్లు 

అలికిడి” యయ్యెను. మిరు కోటనుండీ యంత తొందరతో “నేల "వచ్చుచున్నారో యని 

గుమ్మము ముందునకు వచ్చి నిలువండితిని. అంతట దివ్యమంళవిగ్రహముతో నెక 
చాలుడు అమ్మా! యని... 

చం(ద్ర--అయ్యయ్యో !ఎంకతప్పుపనిం జేసితివి ? 
"కాత్యా....అతిధిపోషణము తప్పని గెలవిచ్చుట న్యాయమా? 
చంద్ర-_అతిథి ! ఆతండు మన కరియా ! అతెధియా? 
"కాత్యా-.-తపన్సంపన్నులగు మోకు శత్రువు లెవ్వరున్నారు ? అకండు నునశేమి 

యపకార మొనర్చినాండు ? 

చం(ద్ర--మనకపకారమొనర్చినవాందే కౌన్సి మనకు శతుండు కొండా ? 

గ్, ధర్శసుతు సొత్తు మాయజూ 4 దమున శకుని 

గల్చెచేకాని నాకొంప( 4 గూల్చినాండె ? 

రాముచందుని తమ్ముని + రావణుండు 

కాళ్లుచేకాని నీతమ్ము( + గొట్టినాండె ? 

గుజినిమామూదుసా హేబు 4 ఘూర్ల రాజ్య 

దేశసోమనాఛేశ్ష్టర 4 బేవలింగ 

భంగమునరించెగాని నా 4 పాకలో వీ 

భూతిపండును భేదింపం 4 బూనినాంజె? 

మనమపహారాజవరులకు 4 మతమునకును 

శ్రాధయొనరించు నునుజుంజే + _వెరిమనకు, 
మేలొనశ్చెను నాతంచే 4 మ్మితవరుండు 

(పాక్రనాఇారమిదియె యి 4 ప్పటిడి యదీయె 

ధరణిపతి సేవకులకు స్వా 4 తర్మత్యమిల్ల 
చారి బావ్యాంతరిండ్రియ థీ వార మెల్ల 
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ధరణి పతిగో నెసంచిలో 4 డదా(గియుండు 

త త్రగతి వర్ష కాల భే 4 దములు లేక 

(కభునియానతి యెనచో 4 భటులనోటం 
గుకకును గంగడోలును 4 గొముులుంకు, 
రాసభపుటోం.డ పెట్టు క 4 క్రాటగీతి 

దుష్టగంధపుంజుంచు క్ 4 స్తూరిమృగము 

న్రననిశు ఫ్ర చండశార్లూల 4 శాబకంబు 
శుంఠలకు ఫుంఠసత్క-ళా 4 సుగుణశాలి 

(పుభు(డు సర్వథా వుననుండి 4 (పతిఫలించు 

నతనిమి[తులె మనమి[తు 4 లరులె యరులు, 

కాశ్యా='నాథా ! ఇంతేయేనా ? మన మవస్తుల మేనా 7 

చం(ద్ర---ఇంకను సంబేహవరా.! ఇది మువోవీర్యవంతమైన రాజవు(తోస్తానమను 
కెంటీవ్యా మజీయొకటి యనుకొంివా? ఈమవాోరాజాల (కౌర్యమెంత ! కోపమెంత ! 
వారు (ప్రజల యని కేయతను సహింతురా ? కౌనంత వ్యతిరేకవుమాటన్లాన సహింతురా ! 

గ్, భూ పవరనింటంబుట్టిన + మూవీ.కంబు, 
_(బాహ్మణులు పెంచువీల్లిని 4 బట్టిచంపు 
ననగ సేవక (భావా ఇణు + లైనమనను 
రాజుతో వైరమునుబూని 4 (బతుకలల మె ర 
రాజసేవను గలకష్ట 4 రాజియెంతొ 
ఎటుల కిట్టులు చేసితి + వింతదనుక 
నేల ! ఖాసుకోడికి నెత్తి 4 జూలుమిగుల 
బలుచనని పల్య- మనజుట్టు + పిలుక యెగురు 

ఇంతలోనుండు భటళోటి 4 యంత బతుకు 
మంతి మొదలు నిహాకాగొట్టు “+ వూలవజకు 
పృథ్వి పతికంటుకొలుకుల 4 నెజ్టగీంత 

భటులక ౦ఠం౦ంబులను దర 4 వారికో(త, 

ఇట్టి సీతీలో మనకు మహాళత్రువెన 'దేవరాజును_క త్తీవేటున కందనున్న 'బేప 
ఛాజాును_నినింటిలో దాంచినావ్రు. ఇంతేకంటు సావాసిక కృత్యమున్న దా? ఈనంగతిం 
గగ్జాకర్లికగ విని రాజు మనయిం టికి యుస్థ భటుల నసంపడా? నున కొంసను "నేలమట్ట 
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మును చేయింపంణా? మనలను ముక్కల క్రిందంగేసి మునర క్రమతో గో టళ క్రికాషేభిం 
కము చేయింపడా? 

“కొ త్యా---మహారాజునముం బురోహితునిం జంపు పాపమొక్క'టే లోపముగా 
నున్నది, ) స 

చంద్ర-కౌత్యాయనీ! రాజులకం బాపమేమి? - 

కాశత్యా_జను. అన్ని పాపములు నెత్తిని వైచుకొనుటకుం బురోహీతు€ 
డున్నాడుకాదా! రాజానకుం బాపములేదు. ఫురోహితునము గతిలేదు. మోకు. బురో 
ఫీతులని "ఫెద్దపేరో తక్కు_వెపేరో యున్నది కదా! మిరు రాజుగారి శేహీతేమునైన 

ముందుగా "పి యాతడు చేయదలచిన పాపమునుండి యాతని దొలయ౦ప€ 

గలిగితిరా? టి 

చం(ద---వూర్వ రాజుల వై వెఖములు, పూర్వపురోహీతుల వై, వెఖరు ba 

పురోహితుని చెత్తిసెగెట్లుకొనుట కిజేమి (శీరామయుగమా, యుధిప్టీర పరిషపొలగమాక 
ఇప్పటీ రాజుల పద్దతులు వేటు, ర క్తి విద్యల సేవకుల కిదికొలము. అందుచే మామెగ 

మును జూచువా రెవరు? ఇప్పుడు నేను (బబంధము (వాయయగలనా? పదము బాడం 
గలనా ? 

గీ, గురునికంకును గవికంశు 4 గురుతరంపు 

ఘనత(గల పురోహితుని దు $ ర్లతిని వినుము 

కోడి గుడ్డుల గుల్లలు 4 వాడీ ముకు౮- 

మాలకాకులు, తల"సీస 4 (బాలుజల్ల 

విళ్ళకచ్చను ఖాన్కుకళ 4 వీ.కుయండ 
లూఢీయానాచడాన్సల 4 జోడు చేత 

బట్టుకొనియుండు లంపతా 4 నాసి పృష్ట 

మ్నాశయించుచు గడగడ 4 లాడుచుండి, 

కాత్యా-నాథా! ఇకం జెప్పకుము. ఇదియా మోక రాజుగారి యొద్దనున్న 
జార్రవము! చాలు బాలు! 

చంద్ర-కేద్దినాల “పెండ్లీండ్ల దద్దయ్యశాస్త్రుల కింతేకంకు గౌరవ మెటనుండి 
వచ్చును 

త్యా=_ అం అం మహో'రాబాతేద్దినాల "పెండ్లి యీజరిగీంచి నాయడు. లెండు కటిక 

క యుట మహాధైర్య విజృంభణ మనుకొనీనాండు “క కాబోలు, నుహాబుద్ధివిభవ 

మనుకోనినాడు కాబోలు, ఇంత ద్రోనాము తన్ను దిరుగంయబడి కొట్టనివేళ మై మయెనదా* 

పందిళ్ళు వేయించి త లయలు కట్టించి స పనపులు నొట్టించి (ముగ్గులుంపించి యలంక 

రించిన ess వీనుంగే పెంటలవల్ల కౌండు చేసినాడు. వీనిపొపము (బ్రద్దలు గాను 
కూంతుపేరిట నింత గొంతుకోతల గేలజేసీనాయడు. ఆకూయున కిది యశుభ్యప్రద మేమో 
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యనియైన నాలోచించినాడా! "పెండ్తివారి రక్టమున దడినిన కళ్యాణగ్భవాము గడిగీన 
శుద్దియగును'గాని యిందువలనం దనవంళమునకుం గలిగిన మచ్చ (పళయమువణళు నిల్చి 
యపేండదా! ఇంత దిక్కుమాలిన మోసమెందులకు? యుద్ధ మునక విలువరాదా ? 
న్యాయముగా హో రాసళోరిని. బోరి కదననీమను వాలి మత్తుకలు గోసినయెడల (పన్తుతే 
"రాజులశిరములూ.స"నే! పూర్వరాజుల యాత్మ లుప్పాంగున్వే చేకగాని పెద్దమ్మ. 
చెనంటీ. 

చంద్రఎ-రప్పు, తప్పు, పోషించు (ప్రభువును దూషీంపం గూడదు. ఇంతకు 
నాకండు మనకేయపకృతినిం గావింపలేదు. తన శత్రువులను దాను జంపుళొన్న యెడల 
నీకు గోపమెందులకు? శత్రువులను జంపుటయే రాజులకు (బధానముగాని యెట్లు 
జంపీన సరే! 

నీ ధర్భయుద్ధంబులందై న 4 మర గక లన 

యున్న దచ్చటచ్చట(యబూర్య 4 యుగములందు 

మబ్బులందురావణి నిద + మబ్బులందు 

[దాణి, పాండవా గజుబొంకు 4 రాముళకొంగు, 

గీ, మర్శమునకుం గల్లు + మహితరత్షణళ క్రి 
వర్శమునకు నెట్లు 4 పరిఢవిల్లుం 

జి_్రమునకుC గల్లు 4 మెత్తనౌ నాడిమి 
చాయక ర్తి శెట్లు 4 సంభవించు ? 
శాణపరిపాటికంకుం దు 4 పాకిగుంకు, 

పాటుకంబును ధీధాటి 4 (సబలతరము 
ఢామ్మను ఫిరంగిగుండ్త మం 4 టలను లేదు 
మెదటిచలువనే యున్నది 4 కదనజయము. 

గీ, కలయతులలాతొాముల. గ త్తిదాంచి 
కపట్టవై ద్యుల పీసాల 4 గరళముంచి 

దొంగగుబ్బల (పక్క 4 పీస్తోలు గూర్చి 
కొల(కులందు విషూచి పు 4 ర్వులను జేర్చి 
వంటశాలలో నాను 4 షృతులందు 
మఖములరఠదు జేవాలయ 4 మండపముల. 
గాటియందుం గన్నెజికపు 4 గదులయందు 
రణజయము. గాంతు రిస్పటి 4 రాజసుతులు 

అనల్ mb మలు 
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బాహుబలపరీ కావృ తి 4 భండనంబు 

బొల్లి చేసంపుదొంగదో 4 బుచ్చి కాదు 
గోతులయు దొంగయూబుల 4 గొడవగాద 
(పాకృతికళా శ్ర వై దుమీ + పటిమకాదు 
నాగరకత హాచ్చి 4 నరులధర్శము చచ్చె 

మాయమిోతె దేవా 4 మహిమలాజె 
Pa ఆత్భగురుతతద్దె 4 నపరచింతలు (మగ్దె 

ఆశనిండె చిత్త 4 మా ర్తిమంజె 

అట్టిదిట్టిడియయ్యె నీ + యవసరమున 

నింతకం'కు నాగరికత 4 హెచ్చునెడల 

చెవరియింటనువారుండి 4 యేదెయొక౪- 
గాలి నుహ్హని జగ మంతం 1 గాల్తుశే మొ ! 

మాయయనునది యిప్పుడు జనపతి సామాన్యముగా నుండుటచేత సీవు మన 
రాబును నిందించుటతప్పుం జగదా స్తిక్యమునకు మవాయయుకొరణముకాదా! శ(తువుల 

చర్మము లొలిపింప్రుముందువా ! లేక శత్రువులొనర్చు చేస్టలచు శాంతివహింపుముందువా ! 

గీ, వలఫునకు. గట్టుపడుసాని 4 పదుచుంబోలె 
పారవార్థికుండగు న్యాయ + వాదిసరణి 

అకులమెడ శాంతభావంబు 4 నసెఆఅపురాజు 

చేతిచమురు భాగవతపు 4 జిందులాండు, 
"కొవున్క రాజేందుల కెట్టులెనను కత్రుమారణ మవళ్య క ర్హవ్యము, 
శాశ్యా.... కావచ్చును, "కోని యతిథిరక్షణము (బ్రావ్మాణుల కంకకంశు నవళ్య 

కర్తవ్యముఠకాదా! 

చం(్ర--ఏమి ! అబ్బ ! ఎంత చిక్కు. దెచ్చి "ెట్టితిని, సీ కీస్వాతం(త్ర్య మేల 7 

“కొ త్యా--- అతిథిపూజూస్వాతంత్యము నా కీనాంటిదా ! నాకొక్క-తెకే యట్టి 
స్వరం(ఠ్రతయున్న దా! గృహిణులంద ఆట్లాచరించుచుండుట లేదా ? 

చంద్ర -- గృహిణులందబు సీషలె నేళత్రురాజపు(త్రుల శాతిథ్యమిచ్చుచున్నా రా? 

ఆతిథి పొత్రుడగునో కొదో చూచుకొననక్క_జలేదా? 
కాశ్యా__ఆరిథి కౌకలియే యర్గత. అత(డుశత్రురాజవుత్రుడని నాకు ముం 

దుగా చెట్లు “తెలియును? 
చండ్ర-పోనీ! తెలిసిన ఈరువాత నైనం బళ్చాత్తాపము నొంది యాతనిం బొమ్మని 

ఇవెష్ఫలేశపఫోయికివా! 



జ 2 ఫూక్లిను 
కాశ్యా_ నాథా! పళ్చాత్తాపపడుటకు "నేనేమి పాప, మొనర్చితిని ? 
చంద్ర--పాపముకొదా! మనము శాజనసేవకోలమై యుండియు నిట్లు చేయ 

వచ్చునా 2 : 

శాత. రోజసేవ నీకుయగాని నాకేమి? నేను మొనేవమరాలను, మోయాజాను 
సార మాచరింతును. ఇప్పుడు పొమ్మని చెప్పనా? న 

చం(ద్ర---పొమ్మని చెప్పనాయని నన్నడుగ చేల? నీ కేల తెలియదు? 

"కాత్యా-.నాథా! నాకం ెలిసినయెడల "నే నేల యాతనిం చేర్చియుందును? 

పొమ్మని చెలవిచ్చినమెడల నట్లు శప్పుదును, 

చం(ద--పొను ని చెప్పు. 

"కొళ్యా---మా సెల వై నదని చెప్పనా? 

చం(ద్ర--అదిగో! నాసెలవనుట యెందులళు ? ఆతనిం జేర్చుటమ “నేను సెల 
విచ్చితినా! ఇప్పుడు పొమ్మనుటకుమా(త్రము నాసెలవేల కొనవలెను? నీవు స్వతం(తించి 

శెచ్చికివి. స్యతం త్రించియే పొమ్మనుము. 

కాత్యా_ పుణ్య మొనర్నుటకం బురుషునియాజ్ఞ యక్క_జలేదుకొని; పాప 

_ మొనర్చునప్పుడే భర్త సెలవు, 

| చంద్రపాపమైన నగణుణగాక ఆతని వెడలగొట్టవలసినదే. ఆశని నింటం 
: 'బెట్టుకొనుట యొకటి చూరికి నిప్పు సెట్టు కొనుట యొకటియునా? ఆత్మవి నాశక 
మైన యీయత్నము మనశకేల? ఈసంగతిం చెలిసిగయెడల రాజు మనల  నుప్పుస్రాతబు 
'జీయింపండా! 

"కౌత్యా--మనకు లేనిపోని సంచేవామేకాన్సి మనయింట "నెప్వరున్నారో 

"రౌజున కెట్లు శతెల్షియునుశీ 

చం[ద్ర---అ ఫ్రైప్పుడును దలంయ వలదు, 

గీ, గాలిచొరనట్టి చోటులు 4 గలవుకాని 
. అతని చెవిని జేరని రవా 4 స్యములు గలవె ! 
అ త్రకోడండ చెప్పులు 4 నాలుమగల 
గుసగుసలు నాండుబిడ్డల 4 రొసరొసలును 

చబాలిపంపుల (భాతల 4 పట్టుదలలు 
నోడికోండం(డ 4 వెడవెడ కోడిగములు 
మొదలుగా నన్నిసంసార 4+ ములను గలు 

ఛి ద్రతతియికై యాతని 4 చెవిని జేరు 
. వఏరయితు శ్లేతమేదియో 4 యెటు(గకున్న 
నేభటుని సాని యేదియో 4 యెటిగియుండు 
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తనదువ్యవహారదోవముల్ 4 గనకయున్న( 
బరుల వ్యభిచారదోవంబు 4 లెజింగియుండు 

దాసి గదిలోన గాయకు( 4దన్నెననుచు 

గురువుగా రింటిలోం గల్లు 4 కుండయను చు 

జవికొటుకువారుం దార్పుడు 4 సేయువారు 

కాొంశుకూతలనారును 4 గోడకాం[డు 

బానిసలు రాజుమెప్పు కె 4 పలుకుచుం[దు 

కలికి పలుకుల కులుకుల 4 కవితకం“ఖు 

నధికముదమున వినుచుందు 4 రవనిపతులు 

వైరుల రహస్యములు తెలుప 4 వలయు ఇారు 

లట్లు'సీ యుట క సమర్థ 4 లాటవలన 

నిట్టికొం డెంబులనె మూట 4 గట్టి యతని 

యెదుటంబెట్టంగ వినకుండ 4 'నేమిసేయు. 

ఇట్టి మూటల. కు గద్దించిన యెడల శ(త్రురవాస్యములు ఇెప్పవలనీ వచ్చి 

నప్పుడు కాడ వారు దరిచేరళేమోయని రాజు సంచేవాపడును, కొవున ేవరాజిక్కడ 

దానను నంళము రొజున "కెట్లు శతెలియునని నివనుకొనందగదు, ఎట్టులెన6 చలియును. 

గోడలు చెప్పును. "గాలి చెప్పును, నివే యున్నట్లు రాజువెవిని. బడుచుండంగ్కా నున్నవి 

యారనిఇవిం జేరకుండునా? గోటిపోట్కు క స్రీ శేటుగా నాతని చెవిని బడంచుండునే 

-నీమచిటుకు నీమతుపొకిచెబ్బగా నాతనికి వినబడు"నే ! అట్టిస్థితిలో సివుచేసిన యీ 
(ప్రబలపాపము 

శాళ్యా-నాకిన్ని తెలియవు, పుణ్యమో పాపమో] తెలిసియ్యో తెలిథయకయో 

చేసితిని. నీళు దయయుండునెడల చేవరాజును రక్షీంప వేడు చున్నాను. 

చం ద-_అయ్యయ్యా |! అన్నవ్యస్త్రము లిచ్చి యాదరించు మవోరాజునెడల. 

గృతఘ్నుండనై యుందునా ! అది మహాపాపము కొదా ! 

కాత్యా.._అతిథినిం జంవుట మహావుణ్య మైన యెడల నటులే కౌనిండు, 

చం(ద్ర---ఆతనిని మనము చంప్రటరీమి ? వదలివేయుదము. 

'కాత్యా..._ఆకఠండీ గుమ్మము దాయటుసరికి వెల్లిపక్క-ను గొట్లినట్లందటు తలకొక్ష 
జాయి జువ్వి యాతనిని జంపమండనుందురా ! అతని ర కృముతో మన ముంగిలియే 

"కాదు, మనముందజిగతియులహడ నపవిత్రమగుట 'కేమైన సందేహమా ! మనకు శత్రు 
వైనను నాతేండు మవారాజపుతుండుకదా? ! రక్షింవుమని మన శరణు జొచ్చినవాండు 

కధా! మనచే నభయ(పదాన మొందినవాయడు కదా! అట్రివానిని రక్షీంచుభారము వింధ్య 
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పర్వతమువలె మననెత్తిని బడియుండంా “పెంటకుప్పనువలె( జీవురుతో నాతనిని వీధి 

లోని కూడ్చివేయుమనుట న్యాయమా ! 
చం(ద్రటలాఆకండు మన కేమి రాజా! అతనింహర్చి మనం బింతయీల ? 

కాత్యా._ఆక(డు నునరాణని చెప్పలేదు, ఆక. డతిథి, అతిని మహావిష్ణువనిక దా 

మీవంటి "పెద్దలు చెప్పుదురు, 
చం(ద---రాజుగూడ నట్టివాంటే, ఆయినను నా కొత. డతిథికొండుం 

కాశత్యాఅహా ! నాథా ! ఎంతమాటాడినారు ! నా కతిథియు మోకతిథి 

కౌకపోనటయునా ? ఎన్నడులేని దిప్పుడు నివు నేను భేదము చేయుచున్నాశే? ఎంతే 
వింతగ మాటలాడుచున్నారు ! "నేను మో సవాధర్మణారిణీణే ! అర్థశగరిణినే ! చేను 
మీలోని దానినే ! నాదియనున దొకటియున్నదా ! అంతయు మాదే ! సంసారాను 

రాగమేకాక శాశ్ర్రనత్యముహడ నంగీకరింపని సీవు "నేను భేదమును విసర్జింపుండుం 
లేనినిల్లలకొరకే యేడ్చుచుండంగా నిట్లునన్ను6 బరాభవించుట మికుం దగునా ? 

చంద్ర. నేను నిన్నెట్లు పరాభవించితిని ! అశండు సీ (యతిథియని యంటినిం 

అంతమాగక్రమునశకే యింత యుపన్యాసమేల 2 

కాత్యా_సరే! అకండు నాయతిథియే, మోరాతనిని రక్షీంప నక్క లేదు. 
అకనిని మోరింటినుండి ంటివేయవచ్చును. వీథిలోని రక్షకభటుల చేత జంవీంపవచ్చునుం 
మోయతిధి "కెకపోన్టటచేత మిరింతయు6 జేయింపవచ్చును, మోకది ఖునకార్యమే 

"కొపచ్చును. "కొని నేను మీ యిల్లాలినిగదాా! నిత్యాగ్నిహో(త్రములందు మీ (ప్రక్కను 
గూరుచుండి సావాయ్య మొగర్పుదాననుగదా! మో యుచ్చిస్టమును భుజించుచున్న 

దాననుగదా ! మోశే -దైెవమనియెంచి వూజించుచున్నానుగదా! అట్టినామాట్స నోరు 
శాసంతయెనం జాడనక్క_అ'లేదా ? 

చం(ద్ర--నీమాట యేమున్నది? 
"కాళ్యా--- అతనిని నేను రక్షింతునని మంగ ళనూ[తముతో చాసచేసితిని. 

నామ'ర్యాదను మీరు కౌపొడనక్క_జులేదా? నాసత్యమును రశ్నీింపనక్క-జలేదా ? 
రససంభముచే మోరుచేసిక బంగారమంతయు నానెత్తిని 'బెట్టుమనలేదే. అ శాన్ర్ర 
రవాస్య మేదో చెప్పుమని మిమ్ము 'దేన్రరింపలే లే, ఆపన్ను.డ్రై నాళరణమువేండిన రాజ 
చబాలకునమఘంయ దలదాంచుకొనుటము రవ్వంత నీడనిమ్మంటిని. ఇంటేశాదా! అమ్మా యని 

పిలిచినందుల “కౌతనినిం గన్నకిెడుభగా భావించి యొక్క. వూటమైనం గడుపొర 

నన్నము "పెట్టుకొన నిమ్మంటినిం ఇంటేకొదా ? ఇం తేకౌదాా! 

చం(ద--ఇం లేకొోదా, ఇంతేకోబా యని నంగనాచివలె మాటలాడు చున్నాను. 

గ్, అరికినిచ్చిననీడ ర శీ వంత మైన 

వంశమున నెల్లరకును శా 4 శ్వతపు వీడ 

నెరికొనగిన యన్నము 4 పృక్ట్లెడెన, 

స్థీరవిషాశనమగు వంశ్య 4 నరుల కెల్ల 



ద్వీతీయా౦ కము ట్టి 

కాత్యా అటులైన నాతని నింటనుండి యిప్పుడే వెడల గొట్టవలయునని 
మియభిముయము "కోదా? 

చంద్ర అదిగే! తిరుగ నామాటయే యేల పలిశెదవు? 

కాశ్యా_మోరామాటయైవ ననంహడదు "కౌన్సి ేనాపనినిం జేయవలయును 
గాయబోలు, ఆభయమియని మీరే యామాటం గంఠో క్రీగాం బలుకుటకు నంబేహించు 

చుండగా నభయమిచ్చిన నోటితో చావలికిం బొమ్మని "నేను. జెప్పవలయునుగాబోలు! 
పోకపోయినయెడల 'మెడబట్టి "గంటవలయునుగాం బోలు, 'నాశాళ్ళతదుర్గతిని మీరు 

గణింపకండినను నాకం జింతలేదు. 'నాయాత్మను దరింపణేనీనను మిలే! వాఠింప 
జేసినను మోరే ! మోకు సర్వదా చాసురాలను. సశే! మీరు సెలవిచ్చినట్టాతని నావలికి 
వెళ్ళంగొట్టితిననుకొనుండు. తరువాత ? 

చం(ద్రఎజఇంకం దరువాత నెక్కడ? 

"కె త్యా.._ ఇక్క డితరవాకమాటయే యడుగుచు న్నాను (వైకీజూనీ) అక్కడి 

తరువాత యేదో వేదములే చెప్పుచుండుటచే నందజకు( చెలియునుగాదా? 

చం(ద్ర---ఊస్. ఇక్కడితరువాత నిగకేయున్నది? అతండు పోవును, మనము 
నిర్భాధకము-గా నుందుము, 

కాత్యాసరే ! మనము శాశ్వతముగా జీవింపవచ్చును, 'కౌని యాతడు. 

చం(ద--కాళత్యాయని! అతిథిని. జంపీంచి యాతని యాయుస్సును నేను బోసి 

కోవలయునని యిట్లు చెప్పుచుందుటలేదు. అతిశిపూజూ మహాత్మ ప్రమ నీయంత "నాకను 
డెలియును. ఆతిధనోటియన్న ముం బడనొట్టి నాకడుపు నిండించుకొనచయలందయకొన లేదు. 

అతిథిర కము (దావునంతటి నరాళనుండను గాను. ఆబుద్దిపూర్వకముగ"నై న నలిథికిచ్చు 

ధాన్యపుముల్లంత బాధ ధవళోగిలియంత పొపమని యెజు౧సదునుం 

"కాళ్యాజ( చేతులు జోడించుకొనిి బాలు నాథా! బాలు! ఇంకం గావలసిశ 

“జీమి? కృళార్ణురాల నైతిని, 

చం[ద్ర---ఉండు, ఉండు. ఇంకను జెప్పవలసియున్నది. "కోని రాజకృతమ్ను తా 

పొపము దానికంకు మహా ఘోరనుని భావించుచున్నాను. భయపడుచున్నాను. పరి 

గీ, ఉర్విపాపంబులన్నియు 4 నొకసాచిప్పం 
గుప్పగాంబోసి వేలకు 1 చిప్పలోప 

లను గృతఘ్నుత బెట్టి తూ 4 చినను ముంటి 

మొన కృతఘ్నత (పకళానే 4 మొగ్గుగాచె 
తలనడీవిపోటు పూపాటు 4+ దానిముందు 

చావక్తీల పొ లేయము 4 దానిముందు 



రీ పూర్ణిమ 

(తాచుంగరళంబు సంజీవి 4 దానిముందు. 

. దాగణకూరగతి దయ 4 దానిముందు 

"కొాత్యా--నాధా ! మియభి ప్రాయమునకు వ్యతిరేకముగా మనవి చేసికోవలసీ 

వచ్చినందులకు6 _ జింతించుచున్నాను. క్షమింపుండు. కృతఠఘ్నతయని ప్రత్యేకముగా 

నొక్క_పాపములేదు. అన్ని కుక్కగొడుగుల్కు మొండిచేతులు, “పెంటనుండి మొల చినట్లు 

అన్ని పాపములు కృతఘ్నుతనుండియే బయలు'ేరినని. 

'కాశ్యా_._ భూమినుండి మొలవని చ్చసి గనుండవచ్చును "గాని కృతన్నుతనుండి 

యుద్భవింపని ప్రొపములేదు. చెటుబలాబలములు (క్రింది పెంట బలాబలముల బట్టీ 

యుండునట్లు పాపముల *హెచ్చుతగులు కృతఘ్న తాపిషయములగు వస్తున్రుల "హెచ్చు 

తగుల బటియు దగ్గ రదూరముల (బటియు నుండును, జీవతత్వమంతయు నొక్క-టిరమీయగ 

టోవేం గోలి ముడనుతోం జీమను జంప్రటయుం గ త్రిపొడువుతో మనుష్యునిజంప్రటయుం 
గృఠభ్నుతనుండి ఫుట్టినపాపములే కాని చీమకం్చు నరుం డుత్కృష్టజీవమగుట చేతను, 
జీముకును సరులకును గలదూరము హెచ్చగుటచేతను, నరహత్య యధికపొపమని యెంచు 
చున్నారు. అక్ష గుకద్రోహా మంతకంకి నధికమైనది. రాజదోవాము నట్టిజే “కాని 
యతిథ్మిదోహూమ్సు వేదద్రోవాము; దైవద్రోవామ్ము రాజ(ధోపహామునం గొంత పౌరునమెన 
నున్నది. 'కౌని యండచేరిన యతిథిని (ద్రోహము చేయుటలో నున్న యథ మాధమత్వము.__ 

చం(ద్ర--చెనులు గింగుకమనునట్లు పలుకుచున్నాను. పండితునిబిడ్డ వగుటచేం 
దలతిక్కయుప న్యాసము లారంభించితివి, ఈత(డతిథియని యంటివి. ఏలకొదననలయు 

నని నీనూరకుంటిని, ఈతడు ఇరణారి కాని యతిథికౌడు. ఈతండెవ్వడైనను నితనికిం 

జేసిన యనాదరణము కృతఘ్నత యెట్లగును? ఈతండు వెనుక మనశేమిమేలు చేసినాడు? 
ఆది మజచుట కృతఘ్నతయగును. రాజునెడల మనముచేయు దోననుట్టిడా ! నిజమైన 
కృతఫఘ్నుత అది. 

"కొాత్యా---అదియా మొ యభిప్రాయము ? బేవరాజును రక్షీంచినయెడఅ మిళుం 
గృతఫ్మ్నా తాదోవము లేనేలేదని "నేను నిరాఘాటముగాం జెప్పలలనుం 

చం(ద-ఆ ! లేకపోవుట గూడనా ? 

"కాత్యా---లేదు మోరు పురోహితులుకొని నేనాధిపతులుకొరు. మాపని గ ంట 

ముతో "కొని కత్తితోంగాదుు మికయంచాంగ  సంబంధముకాని శతాంగసంబంధము 
లేదు. మోది యాగమం(త్రముకౌని యావావతంత్రముశౌదు. మివృత్సి పవిత్రము'కాని 
యపవి([తముకొదు. మొరు రాజునకు నంతళ +(తుఖండన మొనర్చంగువారుకాని బావా 
కతుఖండన మొనర్చువారుకారు. రాజేం(భునళు నోరు మోక్షలక్షీ గని గోర్చువారు 
"కొని విజయలక్ష్మిని గూర్చువారుకారు. అట్టిచో మీరెక్కడ యుద్గవీరులెక్కడ? 
మోపనియేది ? వాలిపనియేది ? వక్రించిన గ్భిహామునకు శాంతి(జేయుటో మిపనికొని 
పారిపోయిన శత్రువును జంపీంచుట మో పనియా? మీరు చేయంసొడనిపనిని చేయకోం 
డిన యెడల మోకు దోవమేమున్నది? మొకం గృతభ్నుతే యెక్కడిది? సేనొధిపతీ చేయ 
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వలసిన పనిని జేయ లేకపోతినని మోకు విచారమెందులకు ! మోపని నటట గ 
జేయయిత్నించు నా ! గడచిన సంవత్సరమున వరశూమము కలిగినప్పుడు 'సవా(నఘుటా 

భిపేకము మహో దేనమూ ర్లికిం జేయకపోవుటచే నేను రాదాగారియెడలను గృతఘ్నుడ 
నై తినని సేనాధిపతి క్షోభించినట్లు మిరు వినియుంటిరా? ఎవరివిధివారిడి; మిరు న్యద్బా' 
హ్మణులు_ (బ్రహ్మనిషాపరులు _ సత్యమార్తులు _ అతిధిసంతర్సణము మోకుఏీధి, ఆయితిథి 

మహారాజునకు నిరోధ్ధేయైన సశ్కే మనకు విరోధియైనసల్కే లోకమునకు ప 
వై దికక ఫశ్యముగకు వై వెరమునళు జీమిసంబంధము? 

చంద్ర నీధోరణి ళభాలం'కోరప్రథాగయన కనికవలె చెనికిమా త్రమే నచ్చు 
చున్నదొకాని చి త్రమునకు నచ్చుటలేదు. దర్శలుబట్టు ప్రురోహీతు'లె నను రాజభటులే? 
ఖడ్లములనుబట్టు ₹ యోధులై నను రాజభటులే. భటక్వ మందణక సామాన్యమే! అంద" 

బును రాజునేడలం గృతజ్ఞతం జూపవలసినవారే! జాను! కౌదానరి _ రొళ్రైపెట్టిన 
వానిని రోళకటం బొడువవచ్చునా! కొని ఈసంగతియు నాలో-చశ యమే,ం నము 

(బ్రాహ్మణులము...అలిథినంతేర్బ్సణము ముఖ్యము'కాదని "నేనుచెప్పను. అందులో .పొపము_ 
మసహోరాడా_ మనల, నమ్బివచ్చినవాండు_మహాప పదలో మున్లియున్న వాండు_'సగము(ప్రౌాణ 

ముతో. వేత్యవాల్సిన చిలుకను బిల్లివాంతం 'బెట్టుట తప్పని 'యెటుంగనా! వహరవారా! 
రాజోన కీతండు శతువేల యయ్యెను? శత్రుచే కశావండినయెడల ( దల పెంబెట్టుకొందుమే! 

కన్నుల కద్దుకొందుమే! అయ్యయ్యో! శత్రువైపోయినాండు ఎంతసంధిం చెబ్బిపెట్టీ న్పరీ వే 

స్గీన్రాహు “నవ్రు_హు_ నివ్ర_హు 
శాత్యా__ (చేతులు నోడిందుకొని) (పొణ(ప్రియా! నావలన "సేమినేరము 

కలిగను? క్షమింపుండు దాసురాలను,ః 

చంద్ర-సీ వలన "నేరము కలుగలేదు, నావలన సే నేరము కలంగనై యున్నది 
నీన్ను చేను క్షమించుట కౌదు. అందులకు భగవంతుడు నన్ను క్షమింపవ లెను. 

శాశ్యా_.__మోవంటి న్యద్బావ్మాణునకు నేరమేమి మహాత్మా! 
చం(ద్ర._._నే న యశిథిని వదలకొంటిని, ఆతని నిష్పుడే పొమ్మని చెప్పుము, 

శాశ్వా....అభ్య్వంకరమేమి! కౌన్సి ఒక్క యతిథిని వడలుకొనుటతోడనే మన 
(బదుళు కడతేరునా! మాకిశ (బావ్మాణక్య మక్క_జలేదుకొవున దానిని వవలుకొన 

వలెను. ఇశ యజ్ఞోపవీతముతోయినిలేదు "కొవున దానిని వదలుకొనవశెను. దయాధర్శ 
శెౌ.చములను చడలుకిొనవ లెను, 

చంద్ర-_-ఆం! అయీ ఏమనుచు న్నాను? 

“కొాత్యా....ఉత్తమగతులన్నియు నివు పదలుకొనందగినవే కావా! 

చం(ద---వదలుకొని చేను నరకమునకుం బోయినప్పుడు “సిగ్ర నిరాజు నెషల 

కృఠతఘ్నుత "నేల చూపీతొవని యమథర్శ రాజు నన్నడుగ ననురాగవతిమైన భార్య చెప్పిన 

మాట దాంటలేక "నేను రాజద్రోవా మొనర్చితినని చెప్పవలసిన దా మటి? 

da (పొణపీయా! మాటకుమాట యంటినని నన్ను నిందింపకు(డుః 

“నివు నియతిధిని రక్రీంతువని మంగ ళసూ[త్రముతో. బ్రమాణను  చేసితివే! ఏల రక్షీంప 
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లేకపోయితి”వని యాధర్మరాజే నన్నడుగ నాభర్త నాసత్యమును గాపాడలేకపోయి 
నాండని చెప్పవలసిన దేనా? 

చం([ద్ర_-పోనీ! ముంబెప్పుడో చెప్పవలసీనమాట లిప్పుదేల! ఇప్పుడు చెప్పవల 
సీన మాటలు కొన్ని యున్నవి కొన దేవరాజు నిటమరమ్మని చెప్పుము, 

(శాళ్యాయని న్మిష్కామించి "బేవరాజుతోం (బవేశించును) 

(దేవరాజు (భావ్మాణవేవమున నుండును.) 

శాత్యావత్సా! దేవరాజా! మొనాయశగారికి ననుస్మ-రింఫప్రము, 
చం[ద్ర--నాక నమస్కారము వలదు, నమస్కరించినయెడల "నే నాశీర్వదింప 

వలసివచ్చును. మారాబానకుం (బబలళ(తుండవైన నీకు విజయోస్తు ! అని నే నాశీర్యదిం 

తునా? వలదు. చేతులు బోడింపవలదు. : 
చేవ. బావహ్మణులకు నమస్కరించుట మాకౌణారము "కొవున “నీను నమస్య-_ 

రింపపలయును గాని మో యాశీర్యాద(ప్రతిఫలమును గోరకొదు. గురుముహాత్మా ! నను 

సారము. 'నానుదిటీగీత యెట్లున్న నట్టగును. మియాశీశ్వాదమును "నీ నెపేక్షీంపనుం 
చంద్ర--అహో ! ఏమి ! వినయములో గర్వము, గర్వములో వినయము. వైరా 

గ భ్రములో వాంఛ. వాంఛలో వైరాగ్యము శాని వమ్యతియత్వములోన (బావ్మాణత్వము 

కూడ "నేమి ? 
= చేవఎా-ఇది మాయమ్మగాకు (ప్రసాదించిన స్వరూపముం 

"కెత్యా....ఎందులకై న మంచిదని కొం డెసిగ యూడ్చి జారుసిగం 'బెట్టించితినిం 

“మెడలోని బంగారు మిబుయగుం బూనల కంఠమాల తీయించి రదాక్షల పేరు వె చితిని. 

దారపు యజ్ఞోపవీతమునమం దోడుగ మిరు తర్చణకాలమందు భరించు పట్టు యజ్లోపవీ 
ఠమువంటి యొక (వొ త్త దానిని వైచితిని, క(తియ సంబంధమగు బెనుకబిగి న కట్టు 

తీయించి యంగ షృస్ర్రవుకట్టిప్పించితిని, ఫాలమున ర క్రచందనమును గడిగించి విభూతిని 
ధరింవయేనీతిని* మియుంగరముగూడ__ 

చం_ద్ర..'కౌ త్యాయసీ! ఈ(తియునకు (ాహ్మాణత్నమిప్పించితివా ? సెబ్రాస్! 

వసీస్టునికం పెం (బ్రబలతరవ్య క్తివివలె నున్నావు. మహాఘోరతప మనేకశళతహాయనముూలు 
గాధినందనుండొనర్చినగాని వసిషుడాతేని కిప్పీంపంాలని యసాభారణ (బావ్మాణ్యము 
ఏతని కవలీలగా నిప్పించినావు ! 

చందద్ర_..పట్టుజన్నిదపు హురంపతో, జారుజుట్టు 'మెలుంగుతో, బిళ్ళకచ్చ 
'బెడంగుతో (బ్రాహ్మణత్వము శుద్ధమ్యోత్రము మోది కవతరింపం చేసితివి, 

'బీవ.._.మహాత్సా ! అధిశ్రేపణమేల ? (ఛావ్మాణస్వరూప'మే యవతరించినది 
"కొని (బావ్బుణకత్వ మవతరింపలేదు. అవతరింపదుం త(తియునకు (బావ్మాణత్య నుంతే 
శీఘ్రముగా సిద్ధింపదని "నే నెటుగుదును. అంతయీల ? జన్మ (బావ్మణుల'కే తజచుగా 
(ాహ్మణక్వసిద్ది లేదుకదా? ఇంక మాలెక్క యేల? (దావ్మాణస్వరూపమునళు (బాహ్మా 
బాత్వమునకు మాయము త్తెమునళు మంచిము త్రెమునకున్న యంతరముకంకు “నిమ్కవ 
యంతర మున్నదని. యెటు(గుదును. 
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గీ, హృదిని సాత్వికగుణ మధి 4 పింపకున్న 

బొట్టమై వెల్లనగు నూలు 4 ఫోను లేల |! 

మ్మడిపులగొంతు నురింబెట్ట 4 జాలకున్న 

నజుత బిరుసైన రుదాత 4 సరము లేల 

బూదికంకును నే నధ 4 ము(డ నటంచు, 

బుద్ధి లేకున్న నుదుటం [ది + పుండమేల 

తొయ్యలులపైకి. జిత్తంబు + దుముకునపుడు 

సృష్టమున బిళ్ళకచ్చ 4 విగింపు తేల ! 

జ్వేమరాగసంయుక్తుండు 4 ద్విజుడుకాండు, 

వానింజరిపీనయాతంజే 4 (బావా ణుండు 

(పాణిహింసావిలోలు. డ 4 (యావ్యాణుండు 

పరులు తానన కొనువాండె 4 (మావ్మాణుండు, 

చం(ద్ర---(తనలో) అహా ! వాదయకూలములగు మాటల నాండినాలే ? 
ళజ్వివరాగసంయు కుడు ద్విజుడుకాండుి. "నేను జ్వేషరాగ సంయుహ్తడను, “(పాణి 
హీంసావిలోలుం డబాన్మాణుండు? చేను (పాణిహింసావిలోలుండను, మిందుమిక్కి_లి 
ఆతిథి'ప్రాణిహింసావిలోలుండను, “పరులు _తాననుకిెనువాణో (ఛావ్మాణుండు' 
పరావాం విఖేదన 'మెంనర్చినవాండను "నేశుం(ప్రకాళముగు "కోని బేవరాజూ ! సీకీను ' 

కాత్యా.._ నాయనా! ఇప్పుడుమా(త్రమ నీవు "పెద్దవాండవా! 

జేవ_అమ్మా! సెద్దవాండ నే. చిన్నవాడన్నై యుండగ మాగుతువుగారో 
భోధించిరి. 

గ, తల్లియనంటిచుట్టుం ద 4 రుణత వర్ధిల్లు 

ఉజదచెటులెన6 4 బిలలగును 
౧ అ య 

దన్లి చెట్టు కాలధర్భు 4 మొుందిన వెన్యూ. 

విలచెటులెన 4 బెదచెకు 
య 6) a) 

తండి జీవించియున్నంత త వనుక. దెల్లం 

బడిన మిాసాలసుతుండైన 4 బాలకుండు 

తప్పుటడుగులు వేసెడు 4 తనయ నైనం 
జెద్ద వానిగ( జేయును  వితగతించి,. 

చం(ద---నిజమే "కొని చేవరాజా! మాకం దస్వుమవూట రానలసిన దుకోోగ 
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ముండి నీలేస్వుటడుగు మాయింటీలోం బడినది. మా కింక నిక్కాడీ 'రాజుచేనైన శిక్ష 

తప్పదు అక్కడి శాజుచ్చేవైనం దప్పదు. "కొని మాదుర్గతికై నివు 'విచారింపలహాడదు. 
నివు మాకు ళతుండవుం సీతం డి మృతి'కె చేనావంతయెనం జ జంతనొందం దగదు. అది 

నామ 'రాజకృతఘ్నుతయగును. ేవరాజా! " మా కట్ సంధి చెచ్చితివి ? ఈ(గామ 
మున నెన్నియిండ్లు లేవు. మాయిళ్లే నీకుం గ నంబజెనా? (వాహ్మణులము, ఫురో 

హితులము. రాజ విళ్వాసపాత్రులము, ఇప్పటివలగు సత్యవంతులము. ఒకనికంట 

బడకుండ నొకనినోటం బడకుండ జీవయా[త( చేయుచున్నాము. నీమాలమున వినయ 
పతియైన యిల్లాలితో: గలహించితినే? ఇంక మాయిల్లు వృద్ధినొందునా ? 7 ఏమి దేవ 
రాజా ! నీవ. 

డేవ...మహాత్మా! నావలన మోకు గష్ట మక్కా-లలేదు, ,మాయమ్మగా రాద 
రించుటచే నింతవజు కంటిని. "నే నిప్పుడే పోయెదను. . 

చంద్ర నీవు బుడ్లిపూర్వకముగ మూ కీ యపకృతిం జేసితివని "నే నంటినా! 
నావలన మోక గష్ష మక్క-జలేదంటివి.  వచ్చినకష్ట మేదో -రాచేవచ్చినది. దీనిని 
సీవు నివాళింప గ లా! (బవ్నాబేవుండు నివారింపం గలండా! 

'జేవ---స్వామా! మోకు వచ్చిన తొందజు యిప్పటి 'కేదియులేదు, నన్ను క్షమిం 

పుడు "నేను మోకు (శ్రమమిచ్చితిని, అమ్మా పోవుదును. 'మోరునన్ను బుశత్రునికం"టు నెక్కు 

వగాం గాపాడినారు, 

చంద్ర ఆమె ఫుతునివలె నిన్నుం గాపాొడినదా? శ(తువువలె నేను వెడలం 

గొట్టుదునని' నీయభిప్రాయమా! "నేను వెడలలొట్టంయగినవాండ నే యని నీవనుకొంటివా'? 
కాకులకు బల్యన్నమిచ్చినవాండను-ళుక్క_లకు బలి'పెట్టి: వాంయను-మహా రాజ వుక్రుడ వెన 

సీ'కాతిథ్య మియతుందునా! నీను మారాజునతో శతు? నీ (పొణములు దీసికొనుట 

కల. సిద్ధప పడియుండ "నేను నిన్నుం గాపాడవలసినదా ? అది కృఠభ్నుళ కాదా? 
సేవక్తుడనై' నివే నారాజవైన యెడల నీవు నన్ను. గూర్చి యొట్లనుకొందువు | ? 

ేవక్వృ శి త్రి రాజుకే నుముక్రటుకేకొదా? పరరాజుల నింటంబెట్టుకొన్న పురోహితులన__ 
'జేవ...మారు నన్నింటం 'బెట్టుకొనవలద్యు ఇదివజఖుం జేసిన iar ae 

చేను గృతజ్ఞాడ నై యున్నాను. 'స్వామా! దయయుంచుండుం అమ్మా! సె 

చంద్ర._ఉండు "చేవరాజూ! ఉండు, వైళ్ళవలదని "నేను రాం 
ముఖ్యముగా వెళ్ళవచ్చును. కొని నీవు వీథిలోనికి బోవగ-నే యెొవ్వనెన రాజభటులు 
నిరాయుధుడవెన నిన్ను. బట్టి వధించినశయెడల నట్టిపాపము నాదెయుండదా? (బతుళ 
మోగమున్నవారు (బకువదురు; చావనున్న వారు చత్తురు. అందులకు వివారీించువా. 
డనుగానునుమా! అందులో నికొజుకు నేనుబొ శ్రీగావిచారింపదగ దు, కొని నివధమువలన 
నాకం చాపమేలరావలయును! నీవు వీథిలోనికి. బోవుటచేళనే గదా వారు నిన్ను. 
న నీ కర్ణ బ్రపాద్యము లీయవల సిన' నేను... హు. అతిశివైన సీర క్షముతో 
వార వారా 

యా (వావ్మణ వేవమున నన్నెవ్వ రానవాలు పట్టలేరు, అదిగాక 
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నాయొద్ద భటుని దుస్తున్నది* "నా కెంఠమా(త్రమును భయములేదు. సెలవిండు 
ాశ్యాప్రాణనాథా! నమునగతి యెట్లున్న నట్టగునుం ఉఆండుమని విడ్డతోం 

జెప్పుండుం 

చం(ద్ర--అఆం! ఆం! ఎంతమాట? ఉండుమని చెప్పనా! ఆతనికి శీను దోడుపడి 
మాయచే మనరాజును వధింపుమని బోధంపనా! ఆశని నింహాసనముపె నితని ష్ 

బెట్టింపనా! ఇంక ముందీతీనికిం బౌరోహిత్యముగూడ నారంభింపనా? 
చేవ... మహాత్మా! భవివ్యత్తున చేని యెట్లగునో యెవ్యరికిని “చెలియధు. శని 

యిప్పటికి క్షమించి నాన సెలవీయపలయును, ణన బోన్రచున్నాను. 

చంద్రచేవరాజా! అగుము,  పొమ్మనకుండనే పోవుట తగునా? 

"'జేవ...ఉజండుమని చెప్పకపోనుట పొమ్మనుటవంటిది కౌదా? స్వామీ! ఆది 
గాక పొమ్మని కంఠో క్రిగాం గఠినో క్రీ గాం జెప్పువజకండవలసీనపని యేమున్నది ? .' 

చంద. అలిథెవికోదా! వచ్చువటకే సీయిష్షము "కాని పోవుట సీయిష్టమను 
ఫొంటీనా? అదిగాక కంకో క్తి క్రిగాం గఠినో క్తిగాం జెప్పువటకుండవలనీనపని రకీమున్న దం 

టిని, సీస్గితినియబటి నాసీతినిబటి యటు 'కంకో శక్రీగాం జెప్పవలసీనపని యున్నదందువా 
లేదా! బీజీ వురోహితుడనుక్రక.ానానీ "జీవరాజునుం అట్లునివందువా లేదా? ఆలోచించు 

కొని చెప్పుము, అట్లూరక చూచుటకాదు. తీరికగా నాలోచించుకొనుము, 
చేవ... మహాత్నా! పొమ్మని చెప్పవలసినదే. తప్పళుండం బొమ్మని ఇప్పవలసినటే! 

"కొవ్రన "నేను బోవుచున్నాను, అమ్మా! దయయుంచుము (పోం బోవును.) 

చంద్ర) (అడ్డువచ్చి) అర్ల్షరాశక్ర మింటికి వచ్చిన యతిథిని...-(ప్రాణము అజ 

చేతిలోం బెట్టికొని సోరిపోయివచ్చిన యతిథిని..._.ఆదరింతునని యాసపెట్టి యింత సేపు 
నాభార్య ఫు(శ్రవాక్సల్యముతో నాదరించిన యతిధిని__ బట్టపగలు దావాతీర్ణ మైన, నీయ 
ఘండ నడివీధిని ళతుమధ బ్రమునలుడునట్లు మెడబట్టిగంటిన శొరచాదినరకములు నామె 

డనం జుట్టంబెట్టి నవు తుజ్జున బరుగెత్తెదవా! నోమాటకమీమియో ఇప్పి పంకా 
నీవు మాయింటం (బ్రవేశించినందులకు ౩ మాకత్తరగతు లూడుటయ్ే సలకూ? . _ 

చేవ.దోష మేమున్న నదియంతయు నాది. మిరు నన్ను( 'బొమ్సనలేదు, ఆర్థి 

. నిరాకరణదోవషము మో శేదియులేదు, నాయంతట "నేనుం బోవ్రకున్నాను "తెలిసినదా 
'స్వామో ! 

"చంద్ర. నాప నచ్చలేదు, లేదు. నీయంతనివుపోవువాండ ' విదివజకే పోలేక 
పోతివా; ఇంత సేపేలయుంటిని? ఇన్ని వేస నములేల, చేసితివి ? ష్ జూచుటేల వచ్చి 

తివి? నాదర్శన మేమి చం(దశేఖరదర్శనమా? 
(శేపథ్యమున్స) చం(ధ్రశేఖరస్వామి ! చంద్రశేఖరస్వ్యామా ! 
కాతాం.ఎవరువారు? 
(చేపథ్యమున సేనాధిపతి భటులతో దర్శ నార్థమై వచ్చి ఆరాక 
కాశ్యా_నకే! కలుపుందిసెద నుండుండుం 

చం(ద్ర--నాయనా! చేవరాజా! నీన్నులంరట క వచ్చియున్నారు. జడువనము, 



క్0 పూర్ణిమ 

నా(ప్రాణమలు నీకిచ్చెదను. "నేనింతటితో రాజద్రోహిని, రాజద్రోహిని, ఇత చిన్ని 
యసత్యము లాడవలయున్నో యెన్ని పాపములు చేయవలసీయుండునో; యీ రవాస్యము 
మాత్రము దాగదు. రాజు నన్ను సాధించునుం ఈయిల్డుదగు లంబెట్టించును, “రాజు చేతిలో 

నాకుల జావు నిళ్ళాయము. పరాభవమునకు లక్ష్య పెట్టక (పాణాపాోయమునమ జంకళ 

పాపమునకు వెనుదీయక్క నిన్ను. జేపట్టితిని, సీకభయమిచ్చితిని. నివు శత్రువే యగు 
దువు, కాని యభ్యాగతుడవైతివి. కన న తివి. నాఫార్యళపథమును "నేను జెల్లింపక 
తప్పదు. రాజవైన నీవలన (బతిఫల మేమైన నపేక్షీంచి "నేనిట్లు చేసితివనుకాంటివేమో ? 
నాకట్లియా సలేదు, "నేను రసవాదసీధ్గుండను, నాకు సమృద్దిగ బంగారమున్నది. నీ విక్కాడ 

నుండి పోయినపీదప రొజు మిమ్మేమి చేసీననునళే; ఏమో చెప్పబోవుచున్నావు. ఏమియు 

(బతివాక్యమాడకు, అడకుము.__ఇయ "నేను దలుపుం దీసెదను. ( తెరవంకజూచిి 
"కాత్యాయనీ! ఎందుకైన మంచిది నీవు బేవరాజును వెంటంబెట్టుకొని లోనికి. బొమ్ము 
ఊం కాదు, నేనే లోనికింబోవుదును, మోరే యిచ్చట నుండుండు, చూడు కౌత్యా 

యని ఇటురా (చెవిలో నేదియో చెప్పుట నభినయించును) 

"కెాత్యా--చిక్త ము 

చం(ద్ర....బేవరాజూ! నీ పూరకే చూచుచుండవలయును గాని యీమిరయు మాట 
లాండంహడదు నుమా. 

దేవచి త్తృముం 
చంద్ర (నిమ్యమించును.) 

కాత్యా_(ఠలువుతీయుట నభినయించిి (శ్రీకంఠకదాసా లోనికి రమ్ము. 

((శ్రీకంఠదానుండు (ప్రవేశించును) 

(గ్రీకం==భటులారా ! మారు గుమ్ముములో-నే యుండుండు. అమ్మా! స్వామిగా 
కేమి చేయుచున్నారు? 

కాత. మాధ్యాహ్న్ కక సృత్యములు నిర్వహించుకొనుచుం బూజాశాలలో 

నున్నారు. 
(ీకంజ-అప్పుజే రెండుయామములు దాంటినడికచా! అవి యెప్పటికిం బూ ర్తి 

యగును ? 
శాశత్యా_ ఇప్పుడే ప్రా ర్లీయగును. 

శ్రీకం---(ప్రతిదిన మోసరికి భోజన మొనర్చుచుంజెడువారు కౌంబోలును, ఈదిన 
మింత యాలస్య మేల చేసితిరి? 

క శాత్యా.. నాయనా బుద్ధిహీనుల'కొరా రంభములవలె (బాహ్మణుల భోజనము 
చెప్పుడు వేళదా(టిన తరువాతనే కడా! అందులో. బురోహితునింటి భోజనములః 
జెప్పనేల ? అందుపై నీదినమున సీచిన్నవాని తం(డి మృతతిథికూడను, 

శ్రీకం--.ఆటులైన స్వామిగా రింతటం చెకి రారుకాంలోలు, ఆచిన్నవాం 
డెవరమ్మా. 

శాత్యా_అఆకండు మాపీనతం(డైగాలిపు(తుండు, పనియున్న యెడల స్వామిగారు 



ది తీయాం౦కేము $l 

చికిరాతందురా? వచ్చి తిరుగ స్నానము చేసి యర్చన 'నారంభింతురు, (లోనికిం బోయి 
యాయన నిటకు రమ్మని చెప్పనా? 

శ్రీకం---అమ్మాా! అటులే కౌనిండు. (కౌత్యాయని న్నివ్మ-మించున్చు 

శ్రుకం---(తనలో) అహా! ఏమిది? ఏమిది? ఇదేరంగు. ఇదే పొడుగు 

దాదాపుగా నిజేలావు, ఏమి యీళండఠకయో మైయుండునా? 

గ్, దీర నేతాంతముల మోత  లేజమేమి! 
ఫాలభాగంబున విభాతి 4 పట్టియేమి ! 

వడీతిరు గుకండపలకల 4 వశ్న మేమి ! 

సవ్యభుజపీళమునం బట్టు 4 జందెమేమి ! 
సింహశాబకసమమధ్య 4 సీమయేమి ! 
తలకు నడుమను (వేల్ముడి 4 వీలకయేమి ? 

(పక్కమోశకాళ్ళ నంయెడు 4 బాదు లేమి ! 

దర్భముడి యునామికమున 4 దనరుశ్రేమి ! 
(ఆంగ రమున బాగుగా నిదానించుచున్నాండుం 

గోముఖములోపల ఫీరంగి 4 గుండుపడియె 1 

వ్యా[ఘపోతము వారుని చే 4 వళముదూరె ! 

చాపుకే బాపనయ్యల 4 ఛావయేడ ! 

మొతనివేపరూత్సవి 4 (గవహామునేడ ! 
అయినను దొందరపడక నిడానింపవల సీయున్న ది. 

'చేవ..(కనలో) అహా ! ఎంతమంచిసమయము సిద్ధించినది! సేనాధిపతి 

యొక్యాండు మా యెదుట బడినాండు. ఇప్పు డీతనిని నవలీలగం “జంపక యూరకండం 

దగునా ? తగదు, చంపవలనీనడే ! కొని తండ్రిగారు తొందరపడక తగిన సమయము శై 

వేచియుండి శత్రుమారణము చేయుమని "సెలవిచ్చిరికాడా ! ఇప్పుడు నేను దొందరపడి 
యా సేనాపతిని జంపీనంతమ్యాక్రమున వినియోగ మేమున్నది ? గుమ్ముములోని భటులే 
వచ్చి నన్ను జంపుదురు. 

గీ, ఇతని వాద_కృతర్పణ + మిచ్చినపుడె 

నుతు(డపివని నాయాత్శ 4 కుతుకమందు. 
అని తండ్రిగారు సెలవిచ్చినారు కౌదా ! అపని యెట్లు జరుగలలదు ! ఆదిగాక 

రాజూిక్షకైన జంకక యసత్యపొపమును గడింపక నన్ను గాపొడిన యా(ఖోవ్మాణ 
దంపకుల కుషద్రవము నొ మూలమున గలుగును. మాటలాడనని కోడం జం(ధశేఖర 
స్వామితోనంటీని, మాటలాడకండ శత్రుమారణ 'మొనర్చవచ్చునుగాని యందువలన 
గచేకబాధలున్న వి, కొవున దొందర యెంతమాత్రముకూడదని తోచుచున్నది, 



కతి - పూర్ణిమ 
గీ, (బావ్నాణోత్తము గృవాముల 4 పజ్జంజేరు 

అవనీ జె 
జభ భూమివరునకు మ్యోతవి 4 స్ఫూ ర్తితగ్లు 

నందువపై (చావ్నాణుని వేష 4 మవధరించు 
తత్రవరునకు చేజేడి 4 శాంతికం"కు, 

(శ్రీకం(తనలో) చంద్రశేఖరస్యామి నుసణసంపన్ను (డు. రాజవిశ్వాసఖని. 
ఇతండు "బవ రాజేయైనయెడల నాతడీకనిని, జేరనిచ్చియుండునా? ఎంతమాట! నాయూ 

హాము తప్పు. ఒకనిని బోలినవాడు వేలొక గ్రాడుండుట యింత విపుల సృష్టిలో 

నాళ ర్య మేమి? (బ్రవ్మాకో(త తేజోవి'భేదమును గరాల్సి కూడ యంత చింత యక్కటి 

'లేదనుకిొందును. | ' | 

గీ. అస్యశాతత్వభాళధ 4 ళ్య(పశ సి 
(బావ్మాణులకం'జు రోహిలాల్ 4 (పబలతరులు 

శత్రవీరులకం'బు నౌఫ్ + ఘనులు ఘనులు 
వేడి చలువల బెడంగుకై 4 చూడనేల? 

నస్ఫులో నింద్రధను స్సున్న 4 మానవునకు 

నొడలి వర్లంబు నల్లగా 4 నున్న నేమి? 

మదిని మసిబొగ్గు గనియున్న 4 మానవునకు 

ఫాలమున ఫానుండుదయింప 4 ఫలముగలదె? 

(చం(ద్రశేఖరస్వామి (ప్రవేశించును) 

శ్రీకం(పకౌళముగా) స్వామిగారూ! నమస్కారము. 

చం_ద్రశి కంఠదాసా! విజయోస్తు ! ఆలన్యమెనందులకు క్షమింపవలెను, 
"కొని నాతో నీకిప్పుడు కలిగిన తోందరపని యీదియో చెప్పెదవుగాక* ' 

శ్రీకం----మా యొక్క-రితోడౌసే "కొదు. (గామమందలి యందణి గ ఎనోన 

అతో బనియుండియే తిరుగుచున్నాను. 
చం(ద-=అ'దేమి ? 

(శ్రీకంరాతి జరిగిన కళ్యాణను గొంతుకోంత యంతయు మొకం 'బెలిసిన 
యంకమేం "పెండ్రికొడు కచ్చటికే పొజిపోయినాండు. ఆతడు దూరమునకుంభారి 

పోవుట కింక నవకాళము లేదనియు (గామములో చెవరియింటిలోచనైన దాంగియుం జె 
సీమ్యూ (పతి గృవామును స్వయముగా. జూడుమనియును "నాకు మహారాబి గా రాజ్ఞా 

పీంచిరి, ఆందుచేని టువఃకాలమునుండియు. దిరుగుచున్నాను. "రాజాజ్ఞ ననుసరించి 
మీ యింటికింసాడ వచ్చితిని. శ 

చం(ద్ర--(నవ్వుచు తుదకు మాయిల్లుకూడ చూడక తప్పినది కొదా? 
శ్రీక౦-తేప్పీనదికోదు. తుద శకే.కుట్టతంద కే-ఇచ్చటకు మర్యాద ననుసరించీ 



ర్] ద్య కీయాంకోమను | $$ 

వచిత్సిని, ఇది సంచేహాస్పదమెన గృవాము 'కౌపండుటచే మొగముంయూపి. పోవలయునని 
వచ్చితిని "గాని సందేహము మియింటిలో నే కలిగినది. క్షమింపవలయును. 

చం(ద్ర--త్షమించుటమ నిచ్చట వసుమత్రీపత్సి యచ్చటం. భార్వతీపతి త 
మజీయెవ్వరు సమర్ధులు? శ్రీకంఠడాసా! మేము రాజూజ్ఞన విశ్చేయుల్నముం సీయిష్టము 
వచ్చినట్లు గృహనుంతయు శోధించుకొనుము, రమ్ము. లోనికిరమ్ము* ,గదుల్సు, వసారలు 
దొడ్డియంతేయుం జూచివ లేము రమ్ము. 

శ్రీకం=లోనికేల? లోనిశేల? 
చం(ద్ర-_నీక సంబేహ మక్క_జులేను. మేము సితోనుండయ శోథించుట 

కిన్లమ లేవన్న యెడల వెలుపలికి. బోదుము, భావా! ళంకరళా శ్రీ | మీయక్క-ను 

రమ్మని 'చెప్పుము, మనము వెలుపల నిలుతము, 

శ్రీకం-_ఆమె రా నేల? నిరు పెలుపలళర బోనక్క-జలేదుం అయ్యా ! 

ఈయనను గూర్చియే నావ సందేవామగా నున్నది, , 
చంద్ర... ఇతనిం గూర్చి నంబేవామేమీ? 
శ్రీకం.... ఇతండు దేవరాజేమో యని నంశయ పడుచున్నోనుం 

చం(ద- సెబాస్. బావా! అదృష్టవంతుండవు! భటులు లేరు. రాజ్యములేదు, 
చెసమెనం జేతలేదు. అట్టి నవు మహారాజనుతుండగు 'దేపరాజవైతివి. గొప్పవారనియని 
ఫీంచుకొనయలంచి యెందటో తలంగొట్టుకొని మమీడ్చుచుంధుకు, అట్టిభాధ యేదియు 

'లేకండ యెంత పేరు నెత్తిం గట్టికాంటిప్? మహాభాగ్యవంతుండవు, మా మహారాజుగారి 
చేతిలో ను త్రరక్షణమున సి కలే తృరలోకము సిదించును. నడు, శ్రీకంఠదాసా! వీనిని 

నొనిపొమ్ము.. మాకు చావలమే ౪ లోప పములేదు. ఇంక 'నాల్లురున్నారుః ఒక్కడు 

విడుదల మొన నగుటయే, 
కం---స్వామిో! "నేను బరిహాసో క్తిగాం బలికితి ననుకొనుచు న్నా రుకొంయోలు 

ఈతండు చేవరాజని నాళ నందేవాముగా నున్నది. అట్టి సంళయములను నూరు నివృ త్తే త్రీ 

చేసినం గాని యీతనిని మహారాబజాన కగపటుచి యితని శిరమును ఖండింపవల సీవచ్చును, 

చం(ద్ర---ఏమి (స్రీకంకచాసా! అట్లు మాటలాడుచున్నా ఫు? నో యోగ గ్ 

తను గూర్చి సంళయము “సేంటికీ సంభవించినడా ? నొ కృతజ్ఞతను గూర్చి సంచేహము 

సీటీ కంకురించినదా ? సంళయవిచ్చి త్తీ యిప్పుడు సీయెదుటం గావలయునా? "కాని 
యెడల మూాచబొవను జంపీ (బవ్మావొత్యేను గట్టుకొనం దల(చితివా! తండి (శాద్దమునశై 

మా యిల్లు 'చేరిన యుత్తమాతిథిని జంపుట “మొందులకు! “నేను లేనా! నన్నే చంపి 
నా శిరమును దీసీకొనరాదా ? చిరకొల సేవాఫల లాభము సాకు నికుంగూడ గలుగును. 

శ్రీక౦..స్వామిశారు! శొంతీనొందుయడు! మో కృతజ్ఞతను గూర్చి నందేనామా 
లేదు. ఇత్తేని రూపమును గూర్చియీ సం'చేవామున్నది. 

చం(ద్రశీకంఠకదాసా ! అంశవింతగ మాటలాడుచున్నావు, నేను (దాయ 
బోతునని సీస నమ్మకము లేదుగాని 'నాచేతిలోనిది కల్లుకండయే మో యని సంజేవానూ! 

శ్సీ కరణ ! నాకిన్ని తే ప ఇ (శ్రీకం--స్యామో ! నా కీన్ని తీలియవు, పుణ్యమో పాపమో కొని యీతన్నిపై 
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నాథ్ సరజ్హామా కలిగినదీ, ఈతడు మి జావకొంచేమో యని నాసంజేనాము.' బోవ 
యని బుజువు' పజచుకొనుండు చే నావలికి( బోవ్రదును, 

చం(ద్ర--ఇళండు నాబావ కోెడని మొదట నీవ సంబేహామేల కలుగవలెను ? 

సీ య్లుష్రానుసారము సీమ సందేవాములు కలుగుటా ! ఆవి తీర్చువరకు మాఘ గృహా 
కోయ్, 'బంధుబాథయునా ! బాగుగానే యున్నది. 

(శీకం--అళయ్యా |! ! రాజాజ్ఞపై నడుగుచున్నాను, 

చం(ద-- రొజా గాకు నిన్న దుగుమని నాయ శాన్సి యనందర్భముగా నీవు పొందిన 

సం'జేవాములను మమ్ము దీర్చుమని నారా ! తీర్పకన్నయెడలం బురోహి హత బ్రాహ్మణుని 
చావతోంహాడ కిరచ్చేదమును జేయుమనినారా ! (బ్రాహ్మణుడు కానివాడు, నా 

శాఖివాడు కానివాడు నాక బంధువుండు కౌనివా'డు 'నాయింటి శేలవచ్చును? 
ఆతండు చావయని "నీను జెప్పుచున్నాను, నీవు నమ్మవలనీన"దే గాని" సంటబేహింపవలసిన 
పని లేచే! ఈతడు బావయని "నీను థృవపజచుకొన నక్ళ_అలేదు. (బావ్మాణత్య 

మొప్పుకిొనుచున్నది. బంధుత్వ మొప్పుకనుచున్న ది. (ప్రస్తుత పరిసితి యుప్పుక్రొొనుచున్నది. 

ఈతండు నా బాపకొాండని బుజావు చేసికొనుభారము నీది, 

(శ్రీకం.-అపర రాత్రమున చేవరాజు పొజీపాయినాండు. ఎక్కడవెదకినను గాన 

బడండుు ఇక(డు జేవరాబావలె నున్నాడు. అందుచే చేను సంబేవాప పడుచుస్న్యానుః 

.చంద్ర_అపరశాశత్రి చంద్రుం జః _సమించినాడు. ఎక్కడ చెదకీనను గాన? 

బడండు, ఇరండు చంద్రునివలె నన్నాడు. “కావున నితడు చం(దుకు. ఇది సరిగా 

సున్నదా | 

శీంక౦...ఆయ్యా ! మిబొవ యేప్పు డిక్కాడన వచ్చినాండు ? 

చందఎప్పుడు వచ్చినాండని న! నీళు నమ్మకము ? అపరరా(త్రియీ...జీవే 
రాజు పారిపోయినప్పుడే వచ్చి నాండనుకొందము. దేవరాజు పోకక మూ భావ రాకస 
రేమిసంబంథము? ఆమ్మవాళి జాతరకు నాండుబిడ్డ సము ర్హ ర్హకేమి సంబంభమ ? 

ఢ్రీకోం-."కాన చేపషేరాజునకే మో చావక 'బోలికచే సంబంధమున్నదికొడా ? 

చంధ్రఉండల్తొడదని యెక్కడనైన శాసనమున్నదా యేమి? ఏసుంపనకం 
బందికీ కక్కాక సింవామునమేం బులికి సీల్లికి 'నున్నజేది 7 పోలికయే అేనివస్తువు నీవే 
(ప్రపంచమందు6 జూపలలవా మీమీ 5 నృష్టీలోం బోలికరీ సర్వసె మాశన్గవ ము. 
భేద మే యరుదుకొదా! భగవంతుడు వేసిన యీపనికీి మూ బావను జంపంయలంయళొ 
టివా! సేనాధిపతీ! న చర్యకు నరమేమియు నగపడుట'లేదు. నీ సంజేవామునుబట్టి న్ 
రాజాను సవ్ర బాసగా నెబుం నట్లు కనయుడుచున్నది. సీ కంశు నాతనిని “నేనే బాగుగా 

శబిుంపదునీమో! ఇతనికి "దేపరాబా లక్షణములు లేవు, (ప్రభుత్వ లక్షణమలే యున్న 
యెడల మా, బావమం బౌరోహిత్య పుం గాసెందులన ? (పా-వీనావీతిమం్యక్రమెందులటే ? 
ఇతండు మౌ 'బావయనీ యిరీతకంటు నెమ్యువగా "నేసేమి 'చెష్పంలను? ఇదిగో ఆక్క 
గార్ నడుగు, 

డ్రీకరఅమి నడిగి సాను, సోదరండనీయీ యామె ెప్పీనది, 
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చం[ద్ర--ఇ.క నేమి! అంతకంకు నామె మాశ్రమాతని 'మొట్లముమోయ శంకర 

శౌయ్రీ కాత్యాయనీ సోదరుండన్న “పేరు కనంబజుప( గలదా? నీవు విశ్వసింపనలసిన దే 
“గాని యింతేకంది న్రారణా యుమివేయం గలవు ? (| 

శ్రీకం. నాక సంతుషికరమెన నిరారణమార్గమున్నది అట్లు మోరాచరింతుశా? 
టల యూ యః ౧ ౧౧ 

చం(ద--కొన్సి శ్రీకంళదాసా ! ఎదోయుకటి నిరారణ చేసికొని కొని సీవు 
వెళ్ళదలచుకొనలేదా యేమి? ? 

శ్రీక౦ం---ఇతండు చేవరాజని సంచేవాము నాకున్నది. ఈతనిం దీసికొనిపోయి 

'రాజూనేదుట. జెట్టణా-ే యుద్ధ సమయమున వికేన పలిశీలన మక్క-జలేకండుట చే 

సీతని వపధింపుమని (ప్రభుండాజ్ఞా వీంచును. ఇతడు (బాహు ణులే యగు నెడల (బాహ్మణ 

వధ పాపము నాకు సంభవించును, పోన్సీ మి మాటను నమ్మి యాతని నిచ్చటే 

యుంచి “నీను బోవ్రదుననుకొనుండు, మోయింటిలో "దేవరాజు దాతియు'న్నాండని కర్తా 

కర్ణి కగ రోజు వినినయెడల .గాకడు ముందు నాతల. గొట్టును* (బవ్మావాత్య కొప్పు 

కొందునా! ఆక్కవాక్య కొప్పుకొంధునా! ఏదోయొక వాత్యకొప్పుకొనుట కైన ముందు 

నామనస్సునకు జాలినంత నిదర్శన ే.వయున్నది? అందుకెజుకే నే నొకమార్గము 

..ఐెప్పుద్లును. మో కీవ్షమైనయెడల నట్లాచరింవుడు. శాదేని నా యిష్టము. వచ్చినట్లు 

"నే, నూనర్తునుం 

చంద్ర నీ మార్గ మేదో చెప్పుము క 

శ్రీకం---ఈతనితో మోరుకలిసి భోజనము చేసినయెడల "నేను మాజ్తుమాటా 
.-భండం బోవుదును. 

చం(ద్ర---(నవ్వుచు) శ్రీకంఠదాసా ! గొప్ప యాలోచన “ఇేసినావు, దొంగ 

చావకొజికు నిజమైన (దాహ్మణత్వము భగ్నపజ్గభుకొననుగదా యని నీ వ్లూహించికెవిం 

ఛాగుగనే యున్నది, "కాని యింతకం ళు, మంచి...యూూనామ్లను నేను, జెప్పనా ! 

శ్రీకం మంచి దైగయెడల సెలవిండు, 

చం(ద్ర---నాభార్యపం క్తి నాతండు శుజియించును, సలియేనా ! 

' త్రీకర్తామిరై న, సరయేే, నామెయైన సరియే. 
చం|ద్ర-ఆదియు నిడియు నొక్కటియే'కౌదు. ఆమైతో, భుజియించుటరెమీ 

ఇాతో, భుజించుటకంటి సర్వవిధముల, నెక్కూవదిం 

గీ, _వంకదా(టులలో మగ 4 వారు ఘనులు 

వంశ మ రాద యెన్నయు 4 వదల దబల ' 

ఇంటి పరిశుద్ధి యెల్లప్వు  డింతివలన 

నిలంబడునుగాని మగవాని + వలనంగాదు 

ఆండుదాని యాఛార నూ 4 హాత్మ వ్రిమునను 
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బురువుకానికూళ్ళును వింత 4 పోకడలును 

బెటనేకాని యింటిలో 4 పనికిరావు 

కాన నిప్పటికిని జాతి 4 ఘనతద క్యా 

కట్లువిడందెంపీ చెలరేగి 4 కాంతనడువ 

జేశదుసితిసం జగా 4 చెలియవలయు 

నిట్టి దుర్దశ మనకు లే 4 దితవజణకు 

భావిగతి యేదొ యెవ్వరు 4 పలుశంగలరు 

ఎంత చెడినను మన (స్రీ లె 4 యిలను గలుగు 

నబలలం దుత్తమో త్తమ 4 లనుట తగును 

దేశశుభగత మగవాని 4 తెలివిబట్టి 
నిలువ దబలయోగ్యతబట్టి శ నిలుచుగాచె. 

శ్రీకం-_ స్వామీ! భవివ్యదంళమునుగూర్చి యిప్పు డిన్ని మాటలేల? 

చంద్ర. చెవియొగ్గి వినుచున్నావు కౌవునం చెప్పితిని, ముందుమాటలు నాక 

మాత్ర మేల? ఇప్పటి పనియేదియో ఆదియేచూతము. భావా! మో యక్క నిట? దీసి 
కొని రమ్ము, 

(శీకం---ఆయన లోనికి. బోచీల? మీరు వీలిచిశయమెడల 'నామెవత్తురుం 
చండ్ర... (నవ్వడు) నేనాసీ ! ఇంతలో నాఠం జెక్కడికై నం rey 

ననియా? "కాత్యాయనీ ! 

(కాత్యాయని (పవేశించును.) 

"కాళ్యా-ాస్వామో ! యేమి సెలవు ? 

చం(ద్ర---వంటయెనదికౌదా ? 

"'కాళ్యా--అం ! 

చం(ద్ర--సశే; నీవు సీ తమ్మునితో: గూరుచుండి యిప్పుడు భోజనము చేయ 
వలయును. కొన్కి (శీకంఠదాసా ! వీరు మో యెదుట భ్రుజించువారు కౌదుగదా |! 
మివ నమ్మిక యీలాగున ? 

(కీకం--- మేము మో పం క్తీలోం గూరుచుండ గూడదు "కొన్సి భిన్నపం కిలో 

గూరుచుండవచ్చును గాదా! ఆట్టీచో నిలువయిడి చూచుటకు6 దెప్పీమి 7 

చం(ద్ర--ఇది కక్కు. ర్తి రియాచారము'కౌని మటీయొకటికౌదు, ఈ విషయమున 
మాకంపి చాక్షిణాత్య(ఛాహ్మాణులు కొొందటు నియమవంతులు, పోనిమ్ము! కౌతా 

యనీ! నీవును నీ సోదరుండును గలిసి యిచ్చట భుజింతురుగాని పదార్థముల నిటందెమ్ము. 

కాత్యాస్యామో ! మేమేల ముందుగా భోజనము చేయవలయును? ఈ దిన 
మున మాపీనతం(డి-గాలి మృతతిథికాదా ! ! 



ద్వితీయా౦కము శ్రీ? 

చంద్ర-ఓహో ! మజచితిని, "పెద్దచిక్కవచ్చినజే ! శ్రీకంకదాసా ! ఏమి 
శేయుదము ? 

(శ్రీకం...-రొ మై కమీతినవలయునన్న మాట యక్క_జలేదు. శంకరశ్యాస్ర్రీ చేతితో 
నిచ్చిన నీరము నామె రనంత (తౌగినం జాలును, 

చంద్ర--_అభ్యంతరమేమి ? కాత్యాయనీ! నివు లోోనికింబోయి యుదకపొ(త 
మిటు తెమ్ము, 

చం(ధ్ర---సేనాస్ ! అనావళ్యకమగు పనిని మాచే జేయించుచున్నావు కదా + 
'కొత్యా__ (పజేశించి) సామీ ! ఇదిగో జలకలశము. 

చం(ద్ర---శంకరశా(ప్ర్ర ! సీవీళలశమును బట్టుకొని విరా యక్క చేతిలో గొం 
ము కొంచెముగా బోయుము..ఊం ! (దేవరాజు పోయును 

చం(ద-_కౌ త్యాయనీ! ఫుచ్చుకో. 'కేళవాయస్వాహో (దేవరాజు మరలపోయును, ) 

చంద్ర శారాయణాస్వాహా ! (కౌత్యాయని పుచ్చుకొనును) 
(చేవరాజు మరల పోయును 

చం(ద్ర---మాధవాయస్వాహా ! (కోత్యాయని పుచ్చుకొనును.) 

చం(ద్రంాశ్రీకంకడాసా ! ఇంకసళీనా ? 

డ్రీకం స్వామీ ! సంతోనమే ! (శ్రమకు మన్నింపవలెను, నమస్కారము, 
పోవ్రుచున్నాను. 

చంద్ర--సలే; 

(శ్రీకం---(నిమ్య-మించును.) 

శాత్యా.._అఆ బ్బ.ఆబ్బ_ ఇప్పటికై నది, 

చంద్ర-ఆ ! అయినది. రాజుతో సంబంధము తెనటమైనది* కృతభ్నుతా 
వృత్తి కౌరంభమైనది. ఆసత్య(ప్రలాపమున కంకురార్చణమైనది* (ప్రశాంత జీవగమునమం 
బరశు రామవ్రీతియైనది. కష్టాంత నాటకమునమం (బథమాంకయమైనది. ఇప్పటి కెంతేమైనను 
నికగావలసిన దింతకంశు లకూంళము 'లవ్కవగనున్నదిం 

చేవ..అయ్యా! మందభాగ్యుడగైన నావలన మీకీంత తోందర కలిగిగందులఘం 
గడు జింతిల్లుచున్నాను, 

చం(ద్ర == జేవరాజా ! విచారింపకము. నీవు మాయింటికి రావలయునని 
రాలేదే? నిన్ను రమ్మని మేముపిలువలేదే? అందుచే సీత ెస్పేమున్నది! మాత ప్పేమున్నది? 
ఎవ్వరును విచారింపవలసిన పనిలేదు "కొని యిష్పుడీమాటలతోం గాలము వృథాపోసి 
యంగాడదు, నీ విక్కడనుండి శీభుముగా నింకం బోవలసియున్న ది, నిన్నుం గాపా 
డుటకు "నే నసత్యమాడితిని. 'రాజా[గ్రహామునక్కు రాజశిక్షక భయపడికాదు. నివెటు 
లైన శీఘు్రము-గాం బోయి (పొణమును 'గాఫాడుకొనుము, సీ (పాణసంరక్షణమైన తర 
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నార "రాజుషలన నూరు గాణాపాయమైనసరే; (పొద్దు డుంకవచ్చుచ్లున్న. ది. మాయను 

"పెట్టిన జేదో దయయుంచి భుజించి యామెయొద్ద "సెలవుతీసుకొనిపొమ్ము* నేనింక 
స్నానమున కై పోవులయును నీవు వెడలునప్పు .డొక్క-సారి. నన్నుంజూచి నుజీపొమ్ముు. 

చేవ... స్వామి! ఆమాట చెప్పపలయునా! "కొని తిరుగ నెప్పుడెచ్చట మునము 
కలిసికొందుము? 

చం(ద్ర--తిరుగ “నేల కలిసికొనవలయును? 

జేవ._మృతిలోపునం దిరుగ మనము కలిసికొనుట సంభవింపెనే సంభవింపదా ? 
చం(ద_ఈ లోఫున గలిసికొనుటలెంత ? విడిపోవుటలెంత ? గాలిలోని రేణు 

వులకంచె మనము భునులముకొము నాయనా ! “నేను ఫోవుదును. (నిష్మ-మించును.) 

చేవ...ఆమ్మా ! మి కటాక్షయువలన (బతికీతినిి అయినను (బతికియుండిన 
సంతోషములేదు. నేను దం|డ్రిలేనీవాయడను. మీరును నాయనారును నాయొద్దనుండి 
నా' నేవ నంగీకరించి.. 

'కాశ్యా..దేవరాజా ! -ఈమాటలేల: ? పోనిమ్ము, ఆంకలిం గొనియుంటివిం 
'భుజింతువుగోని రము త్ర 

చేవ.(తనలో) శీళ్ణముగ గడవిదారియుట్టి తుద కెట్లులెన నారాష్ష9మును జేర 
వలయును. అక్కడ రాష్ష్రగతి యెట్లున్నదో ! 'మారల్లిగారి నచ్చట విడిచివచ్చితిని 
అం డంట్లున్నదో !, ఎండీడుఢువస్థనచ్చెనో! 

(ఇద్దజు ని(వ్క_మింతురు) 

ఇది ద్వితీయాంకము. 



శ్రీ 

వూ ర్జీమ 
తృతీయాంకము, 

(ప్రజేళము..._మహారణ్యము _ కోండగుహం. 

(ఫవేళము..._ఫురనరూపమున నున్న శారద్క భీముండు ళతుంజయుండు, భేరవుండు, 
శేళవుండను నలుగుళు దొంగలు, నడుమను గాళికేళ్ళరిని గవాము, 

భీము... బాబూ! మిరొప్పుకొనక తప్పదు. 
'భేర=భీమున్నా ! ఒప్పుకో కపోను నెడల యీబుజ్ట _ యూవీణె - యీశలపండు 

"బంకళు పింకు తొక్కకతొక్క లాగివేయనియెడల నాపేరు 'భెరనన్న గారు "కోరని 
బట్టుపెట్టుకో, 

శత్రు. జాడపండ్లు విటీగిశవనుకోం ఎం ఎం (యెక్కిలి) అంతే ఏ మ వెడం 
(ద్రాయగ్సి దొంగ దొరల వారలేసండ దం'ాలూపెట్టు దొరగారికి, దొరగారశగా నెంతవా 

రనుకున్నావు, "కొళికమ్ముగారి నుంచుకొనుటకుం దగినవాండుం 

శేఠ__-వీ, తుంట్లమిచ లెంపలు వేసికో. కౌళమ్మ అనంగా మనఠల్లిరా 
లం జెకొడుక! ఎక్కిళ్ళు వచ్చునట్లు చెడం(్రాగి తగుదునమ్ము యని తగువ్రదిద్దవచ్చి నావా, 

క్యత్రుఏ ఎ (ముప్తీచే "సళవునిం 'బెదరించును) 
శార__మి క్రులా రా! మీక నాయందుగల దయ సంతసీంచితిని, "కొని "నేను 

మోకు (బభువుగా నుండుట కంగీకరీంపను, 
ఫీము..అచెందుచేతనో? అచే నాతో మనపి చేసి కోవలెనన్న మాట, 
శర. ఆసబబేమిట్యో, లన సందర్భ మేమిటో", ఆవాకచేమిటో, ఆదర్యా పై పేమిటో, 

ఆరాకడేమిటో, ఆట ఆం 
క(త్రు...వాప్ . ఉండరా, 'ఇెన్టవు బయలు జేజీనావః ఎం ఎ కమ్ము 'లేనులలు 

వంటే ఫమోంయహదోర్లేండగా నా మకొలంతలేవు, ధూ, శూరుడైనపాయ (తాలి 
నప్పుడుతప్ప మెజుప్పుడు నోరు తెవనేకూడదు, "పెట్టు దండాలు'పెట్టు దొరగారికి. వైవీ 

శ్చళ ఎఓీరిఖీనున్నా! నప్పు ఓరీ"భిరప'స్నా నీవు శీలి కోకుంజయా! సన ఓరి 

శీళవన్నా! చేను ఈఅయిదుగురము, 'యాపదిమందో 'చేయవల సీళటేమునణగా మనదొర 

ఫులినోటిలోయడిపోయినోండు గనుకొ--ముందుకనంబడిన బొటసారిని కొ త్తదోరగార 

జీసికోవలెనని అనుకొన్నాము గనూకో--భీనున్నా! సరిగాంజిన్సినోసా ? ఆది-ఆదిగో= 

ఆది-పొఠిలో శైపోయినప్పుడు కొ శృలాకై వచ్చినట్లు వెన్నల పంటి దూల లక నాకో! 

"కోదన్న వానిని స త్రిశీసికాని "హె. పం "హాం (గటిగా నవ్వును) 

శార-సోదరులాశా ! ఉరపండుండు. "వేళు మోసం (్రభుర్యమునర్భుస్థితకో 
లేను, గొప్ప యాపదలో నన్నాను. 
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శతుకలు దొరకలేదు కౌయోలు, ఎ, ఎం 
శార...అది యేదో మాపం చెలుపనక్క_జులేదు. నామ సెలవిచ్చునెడల "నేను 

ముందుకు బోవుదును. మిలో నొకరినిం (బభునిగాం జేసికొనుండుం 
ఫీమ-..ఆ. పప్పుడికినది కౌదన్న మాట, 
శీళ_దొరా! సిచేతిమోందుగా. నన్నుంబెటు, సీపొదాలతోడు. ఎెంకకీవిగా... 

ఎంతడొలుగా-ఆపాళముగ గంపసిడి (ద్రిప్పినట్లు-అజే! "హె. హె హె, (నవ్వును 
కతు=దొరా ! కడువునిండినప్పుజే అధికొరముః ఎ. ఎ అయిదుపాయలశే 

ఎం ఐం (గ్రుడ్డు "లేలవేసీ తొత్తుకొడుకా! థూ థూ. నాకాలి కిందబలాదూరు "పెట్టు 

దండాలు దొరగారికి, 

వైరాలానాకడుపులోం. గల్లుచుక్కఉండలగ. నిట్రాతిమోయ కూర్చుండునును 
ఎవనినై నసరే తమాషాం (భెకవన్నతడాఖా హె, హె, హె "నేను నన్వినాననంగా 
“నేడ్చిసానన్నమాట. 

శార=(తీనలో) వీరునన్ను వదలునట్లులేదు. ((ప్రకౌళముగా) మితులారా! 
మిలోమికు సఖ్య మిష్పుడు కుదురునట్లులేదు. మీ రింకం (డాగమండునట్లు మీతో 
గొన్ని నీతీవాక్యములు చెప్పీ... 

శతు... ఆయీోాకేవాకోనలలో యేమైగాకల్లున్న దా? అది ముందుచెప్పు, 
ఫీమ ..._ దొరనోటికడ్డు రామ రా. ఊక్కీ_రిబిక్కి-ర కాండంటరా, దొరా! నీఖుసీ 

ఇమీలాగునో అలాగునరానీ. అడ్డువచ్చినవారిని జపా. 
శార._నాయగలారా ! మరింక (చాగుట మానివేయవలయును. 

హైరమానివేయక మాకేమి. (తాగవద్దని కౌళికమ్ము మూతిమిందగొట్టిచెప్పుం 
మీకందజకఖు బుదిరానియెడల "నేను_భైరనన్న _ నామట్టుకు నేను _గొంతుముడివరకు వచ్చిన 
తరువాతగాని మానను, 

క(త్రు.....ఓరి పీటీకిపెద్దమ్నా! ఒరిపిజీకీఇెబ్ద మ్మా ముత్కు_చిపజకు ఇంకొకలొడి 
తెడు స్థలముండలా థూ, థూ దద్దమ్మలు. ఎ. ఎ. "జేశాని క ప్రతిష్ట, 

శారమోరు (తాయటమాననియెడల మోకు (పభువ్రగానుండుట కంగీకరింపనుం 

శేళ__దోరా! నీవువాడ (తాయ శాదంటయ్యా ? నిన్ను వద్దన్నయెడల మూంతి 
మీనము గరిగమ్మను పెట్టి గొరిగించి_ అర్హ! 

భీము...గొప్పవాలికీకల్లు పనికిరాదురాం వారికి నరాబొ, 
శతు-కడమకల్లులు కడుపుకుంటయేగాని నాఫకచ్చలేదురా. ఎ. ఎ. ఈత 

కల్లు... ఒక్కరోజుమోంగిన యీంతకల్లున్న బే దోనిఫసందు నుజూ_దానివడి.ఎ, ఎం 
అన్నము దిన్నశేరా చలువసచలువ  సరంపంగపూనవువానన కాదటరా, (ప్రోణను 
'లేచిశాదంట రా, 

వారబక్క_క్కనోటీ కొక్కరుచి, ఒక్కొక్క_కంటీకొకచూపు, ఒక్కొక్క 
బుదికోొక' కవిత్వము, 

ఫీమకీరీ డోక్క--బీలి గి 'రౌలుగొట్టనియేడల “గాళికను ఖబుజ్ణ గొరిగిరిచినంకే 
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(పమాణముం ఈబాబు మునకుదొర. ఆయన్కకెళ మోద ఊం_చూడకుడు; "భెరవన్నా! 

ఏందీ! నీవుకట్రినపదముపాడుం ళతుంజయా! సీవేడుపారంభించు. కేళవన్నా ! నీవు నవ్వు 
“నేను నోరు తెజచుక్రాని యుందును. 

క ఏడ్చును ) 
శేళ== (నవ్వును) 
అందజు=(శారదకా ళ్ వెంబడి) రక్షించు, రక్షీంచు, 

శార...మారు నాకొళ్ళ వెం బడవలదు, (తనలో) ఈదినమున మిగులబడలి 

యుంటీని, ముందునకు (బయాణమై పోవంజాలను, అందువలన నిచృటెనేయుందునుం 

ఆదిగాక వీరునన్ను వదలరు. “టేపటివలుకు (బ్రతికియున్న యెడల నప్పటిక ర్తవ్యేందో 
చూచుకొనవచ్చును. ((ప్రకోళముగా) మిత్రులారా ! నేను (మోకు (బభువుగా నిచ్చట 
నుండుట కంగీకరించితిని. "నేనుంజెప్పినట్లు మీరు వినకతప్పదు. 

ఆఅందబు-ఓ. ఓం సెబాస్, సెచాస్, (చప్పట్లు) 

ఇార... కొని నాయిష్షమువచ్చినప్పు డు "నేనుబోవుదును. 

ఫీను.....దానికేమిలేదోర! ఇక్క-డిజీలుగుకల్లు రుచినురగిన తరువాతమ్యాత్రీము 
జీవాలతో నిగుహూదాటి పోణగలవంటయ్యా. 

శార...నేను గొంచెమలసియు న్నాను, ఆచెట్టు క్రింద ళయనింతును. మిరిప్పుజేమి 
జీయుదురుం 

శేళ.._పందిమాంసమో, పీట్రమాంసమో కల్లులో నంజుకొనుటమం దీసికొని 
వత్తుము. (శారద నిమ్కమించును) 

భీమ _ ఈరోబాన మనళు మంచి లాభము కలుగవలెనని "కోళీకమ్ముకు పదము 
పొడవలెను. _భెరవన్నకవీ! ఏదీ సీవుకట్టినకైతము గట్టిగ "నేడ్వ రాం 

అందటు.(పొడుదురు) 

పదము + నాదనోమక్రీయ - అది, 

క రుణీ౦చుకాళమ్ముతన్లి, మాకుగడుపులునిండల గ ల్లిమ్ముతల్లీ (కరుణి॥ 

చల్లగరవ్నీంచుతల్లీ, రాతిరిచల్చ్లన్నముకం'బును చలువై నతల్లీ |కరుణిం 
పగవారింజంపుముతల్లీ, మంబికోడిక త్తికం"కు పదనై నతల్లీ!కగుణిం! 
బాట సారులకలంగొట్టీ, వెసాహరియించువిటేలో పాం డిత్యమిము 1కరు॥ 

. కన్రలలోపల ఛిరవన్న, కవిగట్టిన నాము తాడీక ల్లువంటిక విత॥క రుణిం! 

కాళికమ్ముతల్లీ కీ జయా. కల్లుకుండకూ జయా, 

ధీవు....అమ్బవారు ప్రక్యక్షచేవతరా. మిసిగలు దరుగణ్యా పొట నోటివెంట 
చీటపడు డుసరికి బోటసారి కంటబడినాండురా; వహావ్వా! అదిగో! ఆటు. 

శర =సీండీ? ఏండీ? 
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ఫీరు....ఆదినో (గుడిపెదమ్స కడిమి చెటు క్రింద నిలువబడి యటునిటు చూచు 
BB 0 లు 

శున్నాండ, 

శేళ....శరి.-నరి--ఇకం జప్పుడు వలదు "నే నిక్కడ నుందును. మీరు తల 
కొక దిక్కూనకుం బొండు. ఓరి ళ్యతుంజయా! నీకు కైపు వదలినదా లేదా? శైవ 
న్నంత సేస్రు శేతికి బింకముండదునుమా_వానిని గట్రిగం బట్టుకొనవలెను. 

ళత్రు... అదే... ఇప్పటి కల్లునీళ్ళకు మునుపటి కైవుసాగను లేదురా ఒక్క సారీ 
బున్ఫుమని దిగజారి పోవును._ఆదికౌక చైపనునది సాంసబడిలో నున్నది. 

_భెర---అదిగాక పెస చేతిలోం బడుసరికి పీచ్చియే యొగిరిపోవునుగ దా... ఫు 
'అెక్కయేను; కరము బాలక యొక్క లెంపకాయ వాండు గొట్టుసలి కన్నికెపు లుడా 
యించునుః 

క(తుం....థూ.__కైతము చెప్పువాండెప్పుడు వీటీకి"పెద్దమ్భుయని యొట్టు"పెట్టుకో. 
మనత ముగ్గణమున్నాముకదా._..ఒక్క_ండు లెంపకాయకొట్టు కేమి. 

శీథ్హ_ఆతండిటు వచ్చుచు న్నాండు-మోరు పొండు. (ముగ్గుజు నిహ్క_మింళురు య 
౧ 

(చేవరాజు (చాహ్మణవేషమునం (బ్రవేశించునుం) 
'బేవ.....మహారణ్యమున 'నెన్ని పగళ్ళు తిరిగితిన్కో యెన్ని రాశులు తిరిగితినో లెక్క 

'లేకుండనున్న ది. ఇచ్చట నరణ్య భాగ ము మిగుల బలుచనగా నున్న ది.."నీలపె గ డ్డి 
మైన దట్టముగాలేదు_సర్కచా_అచ్చటచ్చట మాడియున్నది* అడవి జంతువులు 
కూడ బహు విరళముగా నున్నట్లున్నవి. ఆవాహా! 

గీ, నవ్వసుందర వృతముల్ + నటికి వైచి 
బహువిచి[తత్రంపు జీవముల్ 4 భంగపజఆచి 
తనదు సౌఖ్యంబునకు. గొన్ని 4 తావులందు 
జాలివేరైన లేకుండ. 4 జంపె నరుండు 
పచ్చిక లమిసమిసయిట్రి 4 పనులజాడ 

వృత, సాం దత్భ మును జట్టి + పజ్నీజూడ 
మేలు నెలవులస్థితి బట్టి + మెక పుజూడ 
పాడుదలయుట్టి నరుజాడ( 4 జూడందగును, 
అన్ని గాలినచోశున 4 నంకురించు 
క త్రి వేశున జిగురించు 4 గాసీ నరుండు 
కాలిడిన-చోటు స్థిరముగా 4 గాలిపోవు 
సృష్ట సౌందర్యమారక 4 _కేన్టుండతండు. 

ఇతరజాతివాత్య యటుండోగా స్వజాతిహాత్యలో సహజపండితా/౧జ్యుండు, 
పాములకు లేనికోవము, కోడిపుండాలకు లెన్ని క్రోధము శారూలములకు "లేని (శొర్యము, 
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నుడుములకులేని పట్టుదల వానికున్నవి. అదిగాక యన్నిజంతువులనుమించిన మాయ 
యున్న ది. ను ss "కౌొహ్మానములేమి? శెటికంపకములేమి. హోకండీ! 

కార్యరాశీ! నివుపరలోకమున శేగితిని, , నన్నుగూశ సీవెంటరానిచ్చితివికౌవు. భల్లిగా 
శెట్లున్నారో తెలియదు. హరహరా ! ఎంతదుగ్గతివట్టినది! 

కేళ__(ఎదుటం గజ్జ భుజముమో(దనుంచుకొని నిలువంబడును) 
దేవ వ___.ఓయయ్యా క! నివెవడ వు ? మాటలాడవేమి ? నీ పెనండవు ? ఎందులథ 
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స్యా "నెవండనై న నీకేమి ? నితో సంబంధమునకు "రాలేదు. మాకం గావల 
సినది కౌను-__నియొద్దనేమున్నదో బుదిగలిగి యిటు పెట్టు లేనియెడల నిదిగో కలి 

గాడిచెనై నం జంపుటప్ం జాలియున్న ది, 

చేవ..నాయనా ! ఆడుగకండ చే శొకనికిం గానీ యవల సినవాండను. అడిగిన 

తరువాతనైన నియందగినదికౌదా! అందులో నీయకుండినయెడల తల. జగుఅ భోత్రైదనని 

"'బెదరించిన తరువాతనైన బెదరు లక్ష్యముచేసినను చేయకున్నను సీయవల సిన జేకదా -- 
"కొని సీకీయం దగినది ) నాయొద్ద-నేమియులేదు. వ్య ర్జాళుండవై సవు మరలిపోవలసివచ్చెను 
గదా యని విచారించుచున్నాను. కేడనుట యలవామీలేని “నానోటను లేదనుమూటను 
దిరుగననిపింపక పాము Ye 

కేళ నీ పొణముబుచ్చుకినమండ "నేను బోవువాండనుగాను, లేనిపోని వెజ్ణిచదు 
వులు చదువక'.. తెగసాగ క_యున్న దేదో యీవల బెట్టు. ఇదిగో గద_నీవంటివారీతలల 
"నిన్నో ఫొడిచేసిగది. పిడుగుపాటునకై న వెనుకపాటున్నదికొని దీనికితిరుగలేదు...-ఒజక్క- 
(వేటు పదునారు తునుకలు. వా, హా, (కజ్జి(తిప్పును) 

చేవ... (నవ్వుచు) నావంటివాలి తలల'నెన్నో పొడిచేసినదంటివి, అసత్యము. 
నీవంటివానితలను ససనోట్టియండ డలేదు, నావంటివాని తలను .నీవుగొట్టియుండవు, లేని 
పోనిమాటలాడక సనీదారిని నీవుపొమ్ము. 

ేళ.....నెత్తిమోయగుడ్డ అక్క డెపెట్టు_తొడుగుకొన్న అంగరఖ అక్క-డపెట్టు._. 
అదిగో అదిగో. లేదు. శేదని వీదయరఫు లరచెదవా.._దొంగమాటలా డెదవో...- 
(వేలిని బంగారపుచుట్టున్న టే తీసియిచ్చెదవా చంపనా? (కల్తయొత్తును.) 

చేవ. ఈయుంగరము నాదికాదు, "నేనీయందగ నది నాయొద్ద “శీదియు లేదంటిని. 

నసత్యమాడలేదు, 

శీళ....(టేవరాజు చేయిపట్టుకొని యు౦గరములాగికొనయోవును) 

"దేవ---పోం పో దూరముగంబో._(బతికియుండుట కిషము 'లేజారీంమి? 

శీళనాకగాదు.. సీకో ఇక(జావు. (కజ్ణయె త్తి నె త్తిని'బెట్టును) 

చేవ. (తేప్పించుకాని, కజ్బలాపకొన్సి నీ వొక్కండనవు నన్ను. గొట్టజాలవు, 
సీ కల్పి నీకీచ్చెదను, ఇప డైన మ్; పొమ్ము. 

శే... ఈల వేయును) 
దేవనీవారిని బిలుచుచున్నాజా ? 
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కేళ.పిలువక మానుదునా.నిన్ను ముక్క-ల(క్రిందం గోయింపకూరకుందు'నా.. 
కబ్బలాయగుకిెం౦టివా_హు_ హు (అని 'మిదికిషచ్చును.) 

(భీమన్న “భెరపన్న (ప్రవేశింతురు) 

శీళ రీ! నీవు జుట్టుబట్టుకొని గుంజు---నీవు గుంజెలలోయొడు, చూఇద'ళేని? 

భీమ (అపవారించి) కేళవన్నా! రాకడయేుమెన నెదురెత్తుగావచ్చినదాయేమి? 
కొంచెము పకడంగా నున్నట్లున్న చేమి? 

ఖెర...-(అపవారించి ఆసలు నాకవిళద మైనదికాదు-బాపనవాని కీనిలబా కేమి? 
ఈమొరాయింపపేమి? ఈ వింకచేుమి ? నాకు సందేవాముగా నున్నది కత్తాగాని 

చిన్న తుపాకిగాని చెక్కా. చాటున లేదుగద_కిెంచెము నిదానింతము. 

కేళశ._(ఆప ఛీ_వీ టీకీపందా-నీకట్ట నాకీమ్ము_(ఖైరవన్న కత్తందీసికొనును) 
"దేవ... అదిగో నన్ను గొట్టుటవం గాంబోలు కజ్తతీసీికొనుచున్నావు, నామాట 

విని వొట్టవము...నీవు కొట్టినయెడల( దెరుగ నిన్ను గొట్టవలసి వచ్చును. అది నాకిష్టము 
"గాదు=దురభ్యాసముననో, కడుపు కళ్కు ర్తి చేతనో మిరివృ త్తినవలంబించినారు, న్యాయ 
మైన జీవన మున్నయెడల మోరిట్టి హేయ మైన పనినిం జేయరు, 

ఖైరంారమ్ముడా! నీవు మాటలాడకు చేను మాటలా జెదను..-అఆయా! దొంగ 
వృత్తి, నీచమనుచున్నావు, దొరవ్ఫ త్తి ఘునము గాంబోలు. "మేమొక్క_నిసా' త్తే హరింతుము 
"గాని దొరలం.'బాబులు._ని శ్రే పరాయలు __(ప్రజలందజు ధన మొక్క_మాఅ వారిం 
తురు. 'మే'మొక్క-నికొంపం “గాల్చుసలికీ దొరలు ేశాలు బూడిచెజేయుదురు..._ మే వెం 
క్యానిగొంతుక నొక్కు సరికి జాతుల జాతుల గొంతుకలన్నియు దొరలు నొమ్మ-_దురు, 
దొరల దొంగతనాలముందూ మాదొంగత'నాలెంత! న్యాయమైన జీవనమంట!....దొంగ 
తనమే 'న్యాయము.....(ప్రపంచఫు బొంగరము దొంగతనపు జాలిమూలముగాం దిరుగు 
చున్నది. హే-హ్హేహే, (అపు శకేళవన్నా! సరిగా. 'జెన్సీనానా-తూలేమిలేదుగదం- 
వైశు దిగినరరువాత మాత్రము బుజ్జగుంజానళు నాకవిత్వమునకు "భేదము (బ్రహ్మదేవుడు 
తీయలేండు. 

'కేళ_....(అప బుజ్జలు పగులు టకు సిద్ద ము-గానుండి మొత్తుకొనుచుండంగా బులుగు౦బా 
కవిత్వమని యేడ్బెదవేమిర్భా సీకవిత్వము "కాలిపోను ((పకాళమగ్యా అయ్యా! నుమ్ము 
తప్పించుకొనిపోనుట సీతరముకాదు. నిన్ను బుట్రించివ (బవ్భూబేవుని తరముకెదు...... 
తెగసాగక యాయుంగర మిక్క-డ పెట్టు--పెట్టు కఘ్కుతుమనకుండ..._పెట్టుమునగాను, 

(మోందికి వచ్చును 
'బేవ...... అక్కడనే యాగ. ఈయుంగరము మూగరువుగాలిది, నా(పొణములు 

దీసికొనకుండ దీనిని మిరు తీసికాన'లేరు. 
భైెర-- అంతకం"టు నేమియు సొత్తులేకఘుండ "నేల (ప్రయాణమెతివని పొడుపొడు. 

వట్టిచేకు లాడించుకొని వచ్చినయెడల మావంటిభారి మర్యాద 'లెట్టుజరుగుననుకొంటివి ? 
a2) భూ కేమి మళ్ళా మాన్యాలా ? పదిమంది బాటసారుల సంచిదులువైనంగాని యొక్క 
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పూట సాపాొటులేదుకదా ? మేమేమి పస్తుందుమనుకొంటివా ? 2 భాగ గ్రవంకులకునలె 

మా కేమి తినలేని రోగాలనుకొన్నావా ? 

"కేళ....ఆయుంగర మిచ్చెదవా లేదా? ఇదిగో చేయుచున్నాను, (కజ్ద(తిప్పును) 
ఫీము_చూనెదవేమి, కొని ! 
కేళ=(దేవరాజు 'నెత్తిపైం గొట్టును) 
దేవ. (తనకజ్బచే నాబెబ్బ నావుకొనును మజీయొకసారి చెప్పుచున్నాను. 

మీరు అసల పాండు, మికు ధనమిచ్చి సంతోషమా పెట్టలేకపోయితినని విచారించుచున్న 

నన్ను మిమ్ము హీంసించునట్లుకూడం జేసికొనమండుం 

ఫీమ__నీ విచ్చుట్క మేము ఫుచ్చుకొనుటా ? మే మేమి బాపనముండా కొడు 
భల మనుకొన్నావా ? జబర్ ద సీని బుచ్చుకొందుము, తమ్ముడా! రా! 

కేళ.. భర=(కలిసీ దేవరాజు పెం బడుదురు) 

"చేవ (వారినిద్దణును చరియొక గోడ్డుగ్రుద్ది చేల (బడయొట్టును.) 

భీమ కేళశ..హా ! హా! (నేలవాలుదురు) 

వార (తనలో) అయ్యా! దున్నపోతులవంటి ముండకొడుకులు నీలయడినారు, 
“నేనాక్కండ నేమి చేయగలను. ఆయెక్కి_ళ్ళతొత్తుకొడు కెక్కడ గనయడటే! 

'జేవ..ఆల్బీ ! నీ కేమియు భయములేదు. వారు చచ్చిపోలేదు. మికు వని 
చేయుటకు వచ్చినవాండను గాను. మీ వలన హానిం బొందువాండను గాను. నే నడిగిన 
యంళములు మాత్రము సలిగా నీవు చెప్పకుండిసయెడల నీ ప్రాణములు దక్క_వు. నినింతకు 

ముందు దొంగతనమని దొరతననుని మంచి యుపన్యాస మిచ్చితివి, నీవు బుద్ధిమంతుం 

డవు, ఇచ్చటికి భృట్టికలమువారిరాజ్య మెంతదూరమున నున్నది? ష్ 

ర... దాదావ్రుగా బదియామడల దూరమున్నది. నీ సం బోనల 
యునా మేమి ? 

"దేవ....అనవ్రను. 

ైరా-అక్క డి కీప్పుడెందులప ? అరాజ్యు రాజుకొడుక "పెండ్లికి వరావావుర 
మునకు బోయి నారు. అక్కడనం బోయిన యెడల "చీమైనం దొరకణలదు. ఏవో 
కొన్ని కింవదంతు లున్నవికౌన్సి అవి నిజమని "నేను నమ్మను, 

'జేవ_మోరున్న యిీస్టలము భట్రిరాజ్యములోనిదా ? వరావావురవు "రాజ్యము 
లోనిదా ? స్ట్ 

-భిర.---బేనిలోనిది "కౌదు. ఇది మా సొంతరాజ్న్వము. మమ్ము నొక్కి. వేయ 
వలయునని యెన్ని రాజ్యాలవారో తంటాలు పడినారు "మేము వారి కందలేదు, 

చేవ. ఇట్టి దొంగలున్నారని "నేను కన్గాకర్లికగ వినియుంటిని. 
(యఠకెళము) అబ్బీ! సొంత రాజ్యమనలయ నాము చెలియలేదు. = 

“భెర- మాకును “రాజ్ఞా కేట్క పందులు, పండితులు, కుక్కలు, నంగీతపాట 
కులు కవులు, గాడిచెల్కు కౌళికమ్ము కల్దుపాక్క అన్నియు నున్నవి. అన్ని వ్యవహా 

ఛాల్ఫు (క్రమము తన్కువన యన్న భూటకానీ జయగుచు ని యున్నవి, ఎక్క-డికి.చిన్నకుం 
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జిన్నృ “పెద్దవంబెద్ద రధపుచ(క్రము దిలిగినట్కే రాట్నఫవుంజ(క్రము తిరిగినలే! అదిద(క్రమే! 
యిది చక్రమే. ఆలాగే గౌరవానిక్కి మ్యాదళ నన్ని రాజ్యము లాక కే? 

'బేప.....అబ్బీ ! నీవు చదువుకొంటివా? 
రాాచదువుకొన్నయెడల గవిత్యములాోే నెందులకుం. దిగుదును ? మాలోం 

గొందజు చదువువచ్చినవారున్నారు. "కాని యందటుమగవారు. ఆండుపురుగునైనం జేర 
నీయలేదు. వారితో బాధలు పడలేక. 

'చేవ..మోరంద "ఆందబున్నా రు ? 

రాాదాదాపుగా నాలుగువందల జనమున్నాము. అయ్యా ! “నేను జెప్పిన 
మాటలు వారికి వినంబడి యుండవుకద ? 

చేవ. వినణబడను. నీవు చెప్పినట్లు వారితో “నేను జెప్పను, నీ కౌనంబేవా 
మక్క అ లేదు, 

ర-ానిన్నుం జూడగానే కవిత్వపుం బసిచేత మో గొప్పతనమును గనిపెట్టినాను. 
చేవ(తనలో) న నొక్కను. మో రెనేకలున్నారు. నగహాత్యమ సండే 

పీంచువారుకౌరు. ఇంకను మారాజ్నము పదియామడ యున్నదంట ! కష్ష'మోల్చినవారి 
యామడ సుకమమాలికి రెం"డానుడలు. ఇదివరకే నిక్కిలి యలసియు'న్నాను. కొవునం 
గలవాము మాని వీరికి వళుండనై వీరి రాజునుజూచి యాతనియొద్గ నొక్క గుజ్తమునడిగి 
పుచ్చుకొని మా యూరు చేరవలెను. (ప్రకాళముణ్యా అబ్బీ ! అవంటలోని సీసము 
దోసిటితో. బెచ్చి వారి మొగమునం జలుము. 

ఖైర---(అటు చేయును) 

భీమ.....కేళ. _(లేతుగు.) 

ఛశార-(వా_ని పట్టుకొని నాయనలారా ! తోొందరళేదు. ఒజక్కనిముసము 
నంబాలళించుకొనుందడుం 

కేళ_ పెద్దమ్మ ! నీవొక్క (వేటు వేయలేకపోయినావా ? ఇంతసేపు (బతికి 
యుండి నీ వేమి యేడ్సుచున్నావు ? ఆకల్లుతి త్తిగాడి దెకొడు శ్రీడీ ? 

భీమ--మనము ముగ్గురము మోట త్రోవుగా మిదయడుదము, ఊ.కౌసీ_ఊ... 
“కోని, 

ఫీము_-భెర_శేళ_జయా ! "కాళికమ్ముతలీ ! జయదుర్గమ్మతలీ ! ర య a యm 

(దేవరాజు మోందం బడుదురు) 
“జీవ......ఇదిగో నా చేతికజి నావల బాటన వెదను, మోరునన్ను గొట్రమండుం 

వళుండైనవాని “నేలకొట్టుదురు. 
ఫీమ-__.-.ఈ బుద్ధి వెనుకనే యేల-రాకూడదు ! (కొట్టును.) 
'కేళ._..హు._ఏమనుకొంటివో? పీడుగులు గురిపీంతును. కొండలు పీండిచేయు 

దును, (గ్రద్దను 
వు... తి ళ్ ఖీ కట్టు, శెతులు విజిచికోట్టు. (జేవరాజు భుజములు కట్టి వేయుదురు 



తృతీయా౦కము &? 

చేవనరే; కటితిరి. 'బాగుగెనీ యున్నది. ఇటుపిమ్మట నన్నేమి 
౬ 

చేయదలచి నారు. | 
శేళ. కౌ లికమ్మకు బలి నిచ్చెదము. 
భీమ._-సెబాస్ ! మనకు (గ్రొత్తరాజు వచ్చినందుల మత్సవముగా నుండును, 
"దేప-.(తనలో) గుజ్జమున్కు దారిజూఫువాని నొకనిని వీరిరాజు నడుగందలంచి 

వీలికిట్లు బుద్దిపూర్వకము-గాం “జిక్కుకొంటిని. ఇది బుద్ధిలేని పనియేమో ! గుజ్జములేమన్న 
యడలం గురేటుకొనుచునో ేకుకొనుచునో యెప్పటికో యొకప్పటి కిల్లు చేరుకొందునుగాని 

గుజ్బముక్రొలు .కీట్లు జేయుటవలన (బాణమునకే మోసము వచ్చు నేమో! (ప్రాణము 
పోయినయెడల దం(డ్రిగారియాజ్ఞ నెట్లు నిర్వహించుకొనలలను, అయినను ఆత్మరక్ష 

ణకె మొలను బాకున్నదిగ దా? పోని ఫీరకిం జిక కుండం బోవ లెనన్న నాతరముకాదే? 

ఎంతే నీపని యెందలీతోనని పోరాడంలను. ఎన్ని రోజులనుండి నిచాహారములు లేవో 

యెటు6యగనుం ఇట్టి సకలా నింతకంకు "నేమిచేయవలసీనది ? ఏమో ? 

న్, నుంచి చెడ్డల? గొంతయో 4 జించి యేదొ 

పద్గతినిబూని భాగ్యదే 4 వతకుందుదకు 

వదేలవలెంగాని యెపు డబే 4 పనిగ మదడు 

చింపుకొని [తొకుూలాటలం 4 జెందందగునె 

ఏదియెటువచ్చునో బుద్ధి + కటుక పడు'నె 

ఎటి(గియుండీయు న ట్రను 4 స్టింపందరమె 

ఎటుయగుదుము ముంచిదెదొ యాచ 4 రించినోను 

ఎటుగుదుము చెడ్డదెదొ త్యజి + యించినామె 

అంతిపురిం జెండ్లికొడు శేడ 4 నడివి నిప్పు 
డిచటికాళికి చేటపోం 4 తేడ నకట 
వింత భాగ్య చేవతగంగ + వెజ్టులందు 

సుడియిడుచు. గోట్టుకొనిపోన్ర 4 బుడమియంత. 

ఫీమ..పద, పద అన్మువారిగుడికి(లాగును) 
(శేపథ్యమున 

“నీను రాకుండనే యమ్మువారిగుడికౌ._ (శ్ళతుంజయుడు (పవేశించును.) 

ఫీమఓరి నీ గొంతుక గొయ్య-.ఇంతవణ 'కెక్క_డనుంటివి? 

భత్రుం.....ఒకనిమోంద ముగ్గులు కలియయడుటరయ్ నుగతనమునకుం "గానిపనీై 
నప్పుడు "నేనుగూడ “నీమొగము"పెట్లుకొని రావలసినది! చొలు-చాలు...ఈమా(త్రపుంని 
“ంతగింజుకొంటిలిం 

కేళసళే! మూక కౌర్యములేదు. పోనీ కోని సీను ముందుగా బరుయెత్తి 
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మన రాజునొద్దమంటోయి శకార్యమగ ల బాటసారి యొుకండు వొరకినాండు; (వాహ్భ్ము 

ణుండువలె నన్నాండు. ఆతనిని బట్టుకొనుట మిగుల గ స్టమైనదిం కౌళికన్మువారి 

"కొతనిని బలియిచ్చుటకు నిళ్ళ గృయించేకొ న్నాముం మోసెలవు "కోవలెను? ఆని చెప్పీ 

సెలవిచ్చినట్లు లేదన 'నానవాలు తెమ్ము. సపొము (క తుంజయుడు నిష్క9మించును 

ఫీను._ ఇదిగో ! చేమిలోపల నితనిని గుడియొద్దకుం దీసికొని పోవుదుము.. 
అక్కడ సీవు మమ్ము గ లిసికొనుము,. వినంబడినదా? 

(సేపథ్యముగ) అడ! 

కేళ_ (అప భీమన్నా ! శైరవన్నా ! ఒక్కనిని బట్టుకొనుటన ముగులుకోం 
జూవు తెంప్రులెనవి. అందులో (బ్రాహ్మణుని బట్టుకొనలేకపోన్చేట వంశానికంఠళ న(ప 

తిష్ట కొదా..--ఈకల్లుమాలమున మనమిట్లుపాడైలీమినుమూ, ' మానినయెడలమంచి'బేమో, 
ఫీమ__(అప, భెరవునితో నీవేమి యాలోచించుచున్నట్టున్నావు ! 
శర. (అప్ప బలికంశకు గాలపునిడియాడిశయెకల కవిత్య మున కమ్మ_.వరంగుగా 

నుండునేమో యని చూచుచున్నాను-అదిగో! అను  వాలిగుడి.. జయా ఎ కౌళికమ్మ 

తలికి జయా. 

క (తెరయె తగ వెనుక కౌళీకమ్మ గుడి) 
అందు... జయో, కౌళికమ్మకు జయా. 

ఫీను-_బలి పోతునక బూలదం౦డలుగట్టి టీ పనఫురాయుము. 
కేళ__ (అట్లు చేయును) 
ఫీను_...ఇారవన్నా ! నీవు చేటక త్తిని చాయజాతిమింద నూరి రవంత పనఫ్టను, 

గుంకువుమును దానిమోయదం బూజచేయుము. 
ఛిర(అట్టుచేయును) 

భీము. చాపశయ్యా ! ఈ జొతిమోంద నమ్మవారివంక మొగము "పెట్టుకొని 
కూర్చుండుముం 

'దేప-.-(అట్లు చేయును) 

'భెర---సోదరులాలా ! ఇతనిని జంపీనందువలన మునకు లాభమేమి ? 
కేళనీన్ర కవిత్వము “చెప్పీకందువలగ మాక లాభమేమి ? 
“్రర_మీకు లాభము లేకపోయినను లోకమునకు ముందు లాభించును. ఆసనం 

గతీ నాక "చెలీయునులే. దానికి దీనికీ సాటీడెచ్చితివేమి ? బాపనయ్యా ! ఒక్క 
మాట, ఈయుంగరముకొణకగదా యింతతగవు, అది మాకిచ్చి సీదారి నీవు పోరా 
దటయ్యా 7 

దేవ... నే నిప్పుడిచ్చుట యేందులకో ? నాతల 'తెగినతరువాత మోరే తీసికొన 
వచ్చును. ఇంతలో. దొందరయేల? 

శేళ.చూచీతివాపట్టు-లేశాక త్తి. (కత్తి ఫుచ్చుకొనును) 
చేవ..నన్ను 6 జంఫుటక మిరాజానె సెలవేది? అదిళాకుండం గత్హియె త్తీనయేడల 

మ్ ముగ్గుఆనుగసాడ మెజపుమెజసీనంతేలో సక త్తితోడసే నటు ఇదను జా(గ త్రీ ల్ 
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కళుం....-.(పవేశించును) స్త వచ్చుచున్నాను. ఆంగండని రాజుగారు మనవి 
చేయుచున్నారు. ! 

భీమ--నీ మొగము! ఇులవిచ్చి శా రనౌా. 
కేళ...ఆయనను రమ్మని చెప్పితివాయేమి ? బలికౌలమందు రాజుగారు వచ్చుట 

యాభారములేబే....నారిసెలవు మా(్రమే యాచారముకోదా ! 

త్ (తుం---(శ్రొత్త త రాజుగనుక మొదట నన్నియు స్వయముగానే చూచుకోొనవల 

యునని "దేవ్రులాడుచు స్నా (డు. 
gg 

ప్రీ మహీవస్వరూపో(గ 4 మాంసభోజనర ! క్ట 

జాత పపాన సం + (పీత, మాత రి 

జాషలా సము జ్ఞ్వల థీ చరా 

భీకరవదన సం+4సి స్ఫీత, మాత ! 

(పబలదంస్టా ౧౦కూర 4 బహుళసౌొౌదామనీ 

పువూలగ్మాతజీ 4 మూత, మూత ! 

(వమధాధిపతితాండ 4 వ [పపోవక ఘోర 

సౌరసంగీతని 4 పాతు మాత | 
కీతభాధరరాజ సం 4 భూతి మాత ! 

భునదయాపుప్ష భక్త సం 4 ఘాత, నూత | 
తతసు తశార్యరక్షణ + ఖ్యాత, మాత | 
ఏప'*'హి మాంపాహి పాహిమాం 4 పాహి పొహీి, 

(శారద (ప్రవేశించును) 

కార (తీవ్రముగా) ఆం ఆం ఎవరది? ఎవరది? ఎవరిదాకంఠధ్యని ? భటులానా! 
మిరు దూరముగ బొండు, (వోరు నీ్యమ్య-మింతుక 

నాయనా! జేవరాజా! ఏమో? ఒక్క-ండవేవచ్చితివేమి ? అయ్యా! అయ్యా. 
(గడ్డము = చా త్రిపట్టుకొన్సి 'నోయసా మాటలాడవేమీ ? మితం(డిగాశేరి ? నాయనా! 

అట్లు కస్సు ర "పెట్టుకొందుశేమి? మినాయనగారు నుఖిముగా లేరా? సిమిమునియిన 

దోయి నాయనా! (ఏడ్చును 

డేవ...ఆమా అమ్మా (ఏడ్నును) 

శారయిహా (ప్రాణ సాథా (మోర్చిల్లీపడును, ) 

చేవ. కం[్రీ! _ హః సుగుణసము( దా! _హో ఆదిక్య(ప్రతోపా! కాంపా 

వూసమునే ని న్నా పొపోళు ౧ండు వారింపలలి ౫నుగాని బహిరంగ యుద్ధమున నిన్నెవ్వండు 

తోకల డు 
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శార.(తలయె త్తి) ఏమంటివి ? ఏమంటిని ? మోసమా ? హో ప్రాణనాథా! 
నిన్నులహార్చి యెంతమాట వినుట (బదికియుంటిీని హో! ప పరమేళ్వరా! 

(తిరుగ నేల (వాలును,) 

జీవ... అమ్మా! ఆశ్వాసీల్లును.....తల్తీ! _ ఆళ్వాసిల్లుము. 
శార_నాయనా!  మోసమంటివి 'నా(పొణములు పోకమును పొమోసమున 

శీమి-శొరణమో శాచెనినివై చెదవా ? 
చేవ... మోసమునకుం -గారణనును నే, నా మాయ'పి ండ్లియే యాకనిమరణ 

మును చెచ్చెను, “పిండి డ్డి పెండ్లియని వామ్మిట్లు పీలిపీంచి యా కటిక వాం డందటుగొంతును 

కోయించినాండుం (ప్రాణములు దక్కీ.ంచుకొనక తప్పదని బలాత్కారమునం దం(డిగారి 

వేత సంఘుమరణశాలనుండి చకిం (దోసీవేయంిడి యొక (బావ్నాణగ్భృహమును (బవే 
శించి (ఛాహ్మణవేవమును వరించి యాదంపతుల చేం బ్యుతునిపలె 'నాదరింపంబడి న్వరా 

వ0మునభం బేనలయునని మెంచి యిట్టువచ్చుచుండంగ్యా అమ్మా! అమ్మా! సీవేమి 

క ంోవుచున్నా వు గ్ 
శార---సీతం(డిగారచ్చట మోనమున చెట్లు సారింపయబడిరో నీ 'రాష్ట్రముగూడ 

నిచ్చట నే వారింపలుడినది నాయ'నాం 
చేవ. రాన్ట్రమగూడం బోయినదా? పోన్సీ యేమిచేయయలము ! తం(డిగారి 

కంక నది యెక్కువది కొదుగచా! (బతికియుండినయెడలం దీరిగి రాష్ట్రము రావచ్చును 

“గాని తండ్రిగారు వత్తురా ? "పెండ్లి వంళవృద్ధికై యుండ నోకళ వంళ నాళనమున కె నదిం 

"కొని శారాజ్య ముట్టపవారింపయుడీనది ? 

శార.._ఆ దిక్కు మాలిన “పెండ్లి "రాతియే నాయనా! కోటను ముట్టడి వైచి 

నిదురించుచున్న సేనాధిపతుల నాచండాలు(ే .చంపీంచినా(డు. నేను నొక్క_దాసీయును 
ఫురువవేవములతో గుజ్జము లెక్కి- పొారిపోయితిమిం దాకనీయు గుల్టములు దారిలో 

మృతిగం చెను, జే నీ యుదయముననే యిటకుం జేరితిని. అక్కడ భర గారు పరలోక 
గతులు కాగా నిక్కండ స స్వ రాన్ష్రము క శువులపాలుకో గా. గన్నకాడుకును గాలికళు 

ఇలినిశ్చట-కై వొంగలక స్ ప్రభుత్వ మేడ్చుచున్నానురా తండ్రీ, 
(ఏడ్చి మొర్ళిల్లునుు 

'బేవ-. ఆమ్మా! నిమసనిమసమునకు మూర్చీల్లీ కొయ్యంబారుచుస్నావు 
ఆమ్మా---అమ్మా----పలుకజేమి? (తనలో మాయమ్మ గా రీదుఃకిమువలన న్ఫుతినోం 
దుట నిశ్చయము... నేనింకం దల్లిలేనివాడనుగూడం గావల సియున్నది. దానితో గన్ల 
సూ ర్లియగునో మతి యింక చ మెన నున్నదో...-ఇంక 'సేనుం జావవలయునుగాని బోవ 
దగిశవారు నాకింక నెవ్వరున్నారు. అంతఃశ్రరములో వహాంసతూలికాౌతల్పమున దాసీ 
'కాపరామర్శితపాద జల జయగుచుం బవళింపవలనిన రాజ్జీమణి నట్టడవిలో దొంగలకోనలో 
ననాధయై నేలెయడి యున్నది. సుఖిపెట్టవలసీన నింత వయస్సుగల కొడుక-నెన "నేను 
(బ్రతికియుండంానే యీమె కీదురవస వచ్చినది, హ*.....వారవిధీ....సీచర్యల కడేమున్న ది* 
నీవొకదార్కి పద్ధతి ననుసరించిపోడయెదహీ.....కౌక' నిరంకళప్రభుండను నాశేననీ పం'డెళ్ళీ 
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(బేటుగా వెట్టివానిచేతి వినథుగాం బోయెదవా---హా! భగవంతుండా! ఈమె కతియ 

శాంతగదామహాభిమాగభనకదా-ఏండకన్నె బు గనిదికదా.ఆ ట్రియీమవో రా జిని 

నరహత్య వృత్తి తిగాగల దొంగలనడుమను ముహారణ్యనుధ మున బాలు వైచితివే.... ఈమె 

యం చేతప స్6 గనిపెట్టి యిట్లుచేసితివి! ఇంత యధమసితిలోని కీడ్యందల (చినవా(డను 

స "పైలసృష్టించితివి ? ఆపదలిచ్చునప్పుడ్కు శిక్షించునప్పుడ్కు “కౌసంతీ 

వంళగారవమును జూడనక్క-జలేదా సామాన్యబుద్దియు కయడైన భూలోక'రాజులే 

యట్లు చూతుళే.._.సర్వజ్ఞుండైన నీకీ యసందర్భచర్యదణునాచీ. చీ* లప్పుటూవాము 
లలోయడుచున్నాను శ శోయోలు --ఇట్రికల్లిని నిట్రిప్యుతుని నిచ్చట ననో్యో న్యాశ్వాసము 

నమ సమావేళమొనర్చిన పరమాత్ళుండు కరుణాళుండుకదాం సర్వజ్ఞాడుకదా, ఆతం 

జేమి యూహించెనో. కొని Cr అమ్మా-అమ్మాకొంచెమారడిల్లుము, 

శార._కెంచెముగాచీమి పూర్తిగానే యూరడిల్లుదును నాయనా! 

చేవ... (గడ్డముపట్టుకొని) తల్లీ తలీ! చెప్పికమాట విని )' యూరడిల్లును, నీవు కంట 
నీరు 'బెట్టుకొనుచుండంగా జన జగాడేలేను, నాకడుపు దహించుకొని పోవుచున్న ది 
నాబాధను నివృ త్తిచేయుట కైన నీవు విచారింపవలదు. 

శార.-నాయనా! సీపంత గాం జెప్పనక్కణలేదు. నేనింక గన్ని ర సెట్టుకొన 
నులే, మినాయనగా రవసానదళలో సికేమెన నానతిచ్చిరా ? 

'దేవ...-లెండాజ్ఞ లిచ్చినారులా మొదటిది వరాహరాజు సాదయగ క్ట కమళతోం 

దనకుం దర్పణమిమ్ముని. రెండవది తల్లిగారిని భక్రితోం బూజించుచుండవ లెననిం 
శార..-ఆరాజాధము నీవెట్లు గొ చంపంయలంచితివి ? 7 

-జీవ.....నారాన్త్రమున్నదికదా; ఆక్క-డమంబోయి కుట్లో (వయక్నీము చేయ 

వలయునని యూహీంచితిని, అదికూడ బోయినదని యిప్పుడు రియుటచేక మనన్సు 

తుపానునందు సము[ద్రమధ ్ రమందలి మూడవ లె 

ఇార---నాయ'నా ! ఇంతనిరుపాధికండవై న సీ వంత "కార్య మెట్తొనర్సగలవు | 

క్ళతుమారణము మితంట(డ్రిగారి కభిమతే మైనను భగవంతుని కనిష్షమైనట్టు (ప్రస్తుతస్థితి 
వలన చెలియుచున్నది. పోనీ నాయనా! ఈరక్తాళనవృ త్రినివదలి సత్యదయాళ చ 
ములు గలిగి (ఛాన్ఫూణవృ త్తినిం (బచ్చ్భన్నృముగ నవలంబించి = 

"బేవ---అవా---అమ్మా, 
ఇార....-క్ష(తియకొంతనైన నేని ట్లనంహాడదని యజులపదును, ఆందులో మి 

తం(డిగారి ధర్శదార్ననైన “బీనిట్లు బొత్తిగా ననంహాడదు, కొని సనివుమూకొక్క్టాండవుం 

సీవైన (బ్రవ్మాణారివిగా నున్నావు, నీక వివాహమైన నయియుండినయెడల చేనిట్లను 

దాననుగానుః* 

చేవ...అమ్మా! శత్రుమారణమొగర్చి తండ్రిగారి బబణమును దీర్చినవీమ్మట 

నీయిహానుసారముగాం బవి(త్రిమగు (బావ్మాణవృ త్తి నవలంవించెదనులే. 

శార-(బాహ్మణవృ త్తియని దీనమగుమూట "నే నేలపలుకవలసివచ్చినదనయ 

నిన్ను గ ర్భమునథ రించి యుండునప్ప్వుడు నవనుమాసమున రాత్రి నొకమబోప్టురుషుండు, 



క్ పూరిమ 
ఫ్ 

శంకర జేవుండని "నీననుకొంటిని. స్వప్నమున సాకాత్క-రించ్చి అమ్మా ! నీగర్భమన 
నున్నవాడు (ఛబ్రావహ్మణాబారము నవలంబించును. అని 'ఇప్పీనాండు..ఇప్పటి 

నీ గావ్మాణవేషమును జూడయగానే నాకీఫూర్వస్సృ ఎతికలిగినది* నీకేల ఇెప్పవలయునని 

యింత నేవూరకుంటిని. "కొని యెందులకై న మంచిజేమోయని చెప్పితిని. 

"జేవ.--నన్ను. బోషించిన (ఛాహ్మణదంపతులయొద్ద సెలవు తీసికొనినప్పు 
జాభాన్నాణుండు నాతోనేమి వెప్పెనో విందువా ? 

శారు... అపళ్యము; 
..  దేవనీను తత్రియుడవై నను నాభార్య నీకు యజ్ఞోపవీఠధారణ మొనరించి 
నాదర్భముడియుంగరము. నీశేతనుంచి నీకు (భాహ్మణత్వ మిప్పించినది, నీ చేతిసిరముం 
గూడం (దాంగినది, నీవు మాకం బ్యుతుండవు. ఆపజ్వేళను సీకొమెయిచ్చిన (వాహ 
ణర్వమును._ అసత్యమాడి నీకు "నేను స్టీరపజచిన (బ్రాహ్మణత్యమును ఎానీవు కొపొడు 

కొనుము అని (బాహ్మణు(డు చెప్పెను. (బావ్మాణుడనై యుండి శ(త్రుమారణ మెట్లు 

చేయలలనని వారినడిగితిని. శ త్రియోచితవ్యాపారములన్ని యు జేసీకొనుముం 
(బావ్మాణ వేషమునమా(త్రముండుము. 

"" శారంఆందుల కంగీకరించతివికద | 
డేవ..ఆ, | 

" శారనాయనా! మంచిపనిం జేసీతివి, (ప్రాణదాతయగు నామహానుభావునియాజ్ఞ 
నిర్వ ర్లింపంబడునుగాక_సకే యింక నీవేమిచేయ దలంచితివి? 

'దేవ.....మికల్లిగారిని భ క్లీతోం బూజింపవలయునని మాతం(డ్రిగారిచ్చిన రెండవ 
యాజ్ఞను దలయదాల్చుటకంకు నింకయీయందగెనదిలేదు. 

కొర... నాయనా |! బుద్ధిమంతుండవై న నీ వెప్పు డట్లు చేయుచుే యున్నాను. 
"నే నడిగిన దదికాదు. ఇశ శృత్రువాత్యకు ముందు దారియేది యూహించితీవని యడిగితినీ. 

.చేవ---ఒకటి శ0డు పూటలలో చాలోచించి మగవిచేసిదను. 
శార..-అట్లుకాదు నాయనా. నామం దొందరగానున్న ది. చేను జెప్పున'దేదో 

విను. ఇక్కడ దొంగలు దాదావుగా 'నాలుసవందలవజ మన్నారు, వీరు దృఢళరీరులు- 
బలాఢ్యులు......దురభ్యాసములు కొన్నికలవారైనను (క్రముముగాం దగ్గించుకొనయ లరుటా 
ఏగువాలో దాచియుండికో "కాని వీరియొద్ద విశేష ధనమున్నదని 'నానమ్ముకము...... 
"కొవున నీవు వీరికి రాజుగానుండి వీరిని యుదనిఫ్రుణులం జేసీ నెన్యమునుగూర్చి కోటను 
చాగుగా వృద్దిపజచి బలిన్టమగు 'రాష్ష్ర9 మిచ్చట ఫ్రాపించి (ప్రచ్భున్నుండవైయుండి కస 
సమయమును గనిపట్టి ళత్రుమాలవి చ్చేదమును జేయుదువుగాకం ee 

దేవ..కల్లిగారి యాశీ ర్వాదము శిరమున ధరింపంబడినది, శోని సీజే (ప్రఖ్విగా 
నుండుము... నేను సేనాధిపతిగానుండి వీలినందటును గదనకళ న్వితులుగం జేసెదను. ,, 

కార... ఈ దిక్కుమాలిన ఫురునవేష మింతవజకు ధరించినందులే “నేను 
భోలాగేనం(గ్రుళ్ళి చచ్చుచున్నాను.._ఇదిగో యిష్పుజే తీసివచ్చెదను. (నిన్యమించునో.) 



తృతీయా౦ళము ర్క్ 

"దేవ...వి భగవంతుంగా ! ఎంత మహాక వ్రములో నైన నేదో రవ్వంత యాకళ+ 

గలిగించుచుందున్రకదా. 

గీ చి క్రమునయబూర్ధి శకి (ప్రకా 4 శించుచుండ, 

దూరమున మొండిచేటంత 4 తొయదంబు, 

తూర్చ్పురవగాలి విసరునం 4 దోంచె జెప్ప 
పాటునను జిమ్మైచీళశటుల్ 4 పం్వెదిశలం 

(బబలపవనముఏచె 36 4 రయ్యిమనుచు 

బారుమెజపులు జరజరం 4 బటబుగువాజి 

వీడుగులెడమోక పడె బడ 4 బడలతోడ 

కుంభవృష్టి గ వర్షంబు 4 (గుమ్మరించె 

నిప్పటికిం గొంత శమియించి 4 నప్పటికిని 

మబ్బు లెడనెడ కొంత త 4 బ్భీబ్బు గాను 

వచ్చుచునుబోవు( బెదచుకం- 4 లచ్చటచటం 
గనయబడెం దుపాను రాకుండు€6 ఓ గాకమలలం 

శార_( స్ర్రీ'వేనమనం (బ్రవేశించి నాయనా! ఇదినలుళే - గు 
ఓక్క. ముఖ్యాంళము నీతో. జెప్పవలసి యున్నది. 

'దేవ:--అమా! నావం దొందరగా నున్నదని యిదివఆకంటీవి. వెమోయని 
యూరకుంటిని, ఇప్పుడిదివబు'కే యాలన్యమెనదంటిని. సీ జేమిచెప్పుదువోయని భయ 

శార.. నాయనా! భయమేల? విజయరాజేం[దుని ఖాదుకువుం నికు భయ 
ముండం దగునా__ ఆతని భార్యవైన నాకే భయములేదే ___ భయపడవల సీనది కౌదు-._ 
ఇదియొక్క-_ నాతల నేవుక్తైనా.-ఎంద టు త్రమకాంక లట్లాచరింపలేదు? 

చేవ... అయ్యా అయ్యా... సహాగనున మున'ర్చెదవా? 

శార.._ నాయనా! అటు చేయకపోనవుట వింతకొని చేయుటలో , వింత 
మేమున్నది? ఖ్ 

"దేవ....అమ్మాా ! వలదు - వలదు __- నాయనగాశే గతించిరని గుం డెపగిలి 
యీడ్చుచుండంగా సీవుగూడ నన్ను వదలిపోనుదువా ? 

శార--నాయనా ! నాయొడిలోం గగూరుచుండుము, 

చేవ..(అట్లుచేయును) 

శార-...నాయొడిలో పొలు(దాగిన యింతవాండవు' నా చేయక్తునాండ వై తివిగ దా- 
సీరఫుకుముండమైతివిగదా..._ఇప్పటికస్టము. లేమి. వీలు పెట్టుకొని కూయచుండుచా ? 



రడ పూ కిము 

నీవెంత యచృ్భష్టవంతు(డవు  గొవలసియున్నదో....-తల్లియుం దం(డియు నెల్లాకౌలము 

నుట్టికట్టుకొని యాంయగులాడుదురా నాయనా | 
చేప..అమ్మా ! యింతట వలదు--జఒక సంవత్సేరమువణకుండి యటుపపెనం 

దం(డిగారి యాబ్చికదినమున సహగమన మొనర్తువుగాని, అమ్మా...అమ్మా. 

శార.-అట్టు చేయుట సనహగమనమనిపీంచుకొనదు_ ఇదివజుకే యాలన్య'మెనదని 
చేను దేవలాడుచుండంా నింక నొక సంవత్సరమని నివనందగునా_నాయనా ! నినింకం 

జంటిపీల్లవాండవని చేను గొంతకొలము నిరీక్షింపనా ? నీను గ ర్భృవతినని నిరీక్షింపనా ? 

ఆకారణనిరీక్షణము దోవముగదధా, 
"దేవ... ఆమ్మా! నికు నేనేమి చెప్పం లను._ఇట్టి మువాదురవనలో నన్ను విడిచి 

పోవ్రతలంవు సీనగల్లుట మేమనుకొనవలసీనది. (నుదుటి-పె గీయగీచి హరహరా 
పహరవారాం 

శొర.నాయనా ! లాడి తెడులాేం దొంబదితొన్సులెన యీ యివాలోక' జీవన 

ములోని భాగ్యాభాగ్యముల లెక్క_యేమి ? నాయనా |! మూర్ధాఖిషి, కుడు బతుకు 
చున్నా(డు, ముష్టివాండును (బతుళకుచున్నాండుం. వాండులేదని మేడ్చుచున్నాయు! 
వీండును లేదని యేడ్భ్చుచున్నాండు ! ఇక థాగ్య మేమి అభాగ్య మేమి? నుఖయెవ్వండు, 
దుఃఖియెవ్వండు! ఇక్కాడిగతి గతికాొదు.....ఇక్క_డి(బదువ (బదుభుకొదు......నాయనా! 
పయనువచ్చిన బుద్ధిమంతుడవు "కావున నాయు త్తరగతికి నిన్ను సాయపడునుంటిని 

చేవుఅన్న్మూ ! నీయిన్షము, 

కార. నాయనా! నాయిన మేకౌదు=నీవుకూడ నివ్షపడితివేని నామనునకు 

శాంతీగానుందును. - షై 

'బేవ.....ఇన్షపడక "నేను జేయవలసిన దేమున్నదో నీవే ఇప్పు, "నేనుకూడ నివలెనే 
యగ్ని(పఫ్రవేళము చేయుటళు నామ వీలులేదుకదా._₹ త్రుమారణమొగర్చి తండ్రిగారి 
యాత్శకు కాంతిగలుగంజీయకుండ "నేనాత గవాత్య చేసికొనుట కవకొళము 'లేదుగదా ! 
ఒక్క సంవర్సరములో నట్టిళ తుమారణదీక్ష వూర్పియగునేమో! అటుపైన సీవును “నీను 
నొక్కంసారి ప్రాణపరిత్యాగ మహోత్సవము 'సలుపుకొనవచ్చునని "నేను నిన్ను నిరీక్షింపు 
మంటిీని, ఆంతవజికోంసపటకు నీవంగీక్ష రింపవై తివి, సీసేమిచేయంలను ? 

శార_వెట్టివాణా  శతునూరణమెనవిమ్మట సీసం (ఛాణపరిత్యాగముతో. 
బనియేమున్నది ! నీరావ్ష్రము నీకవచ్చును, పరరావ్ష్రముకాడ రావచ్చును. వివావాము 
చేసికొని చినవిజయ'రాజేంద్రునిం గనవలసీన భాగ్యవంతు(డవగుదువు. నిశేమినాయనా._ 
విచారింపకుము, కంటందడి"పెట్టటము, ఇంక నితోంజెప్పవలసీన దింతకంకి “నేమున్నది ? 
లే నాయనా |! | 

డేవ. (లేచి) అమ్మా ! ఆప్పుడే పోవ్రచున్నావా? (వీడ్నును.) 
శార.నాతండ్రీ ! సవ్ర కంటనీరు "పెట్టినయెడల "నా శేడువువచ్చును, సహగమన 

వెంనర్భువారు కన్నీరు విడువదగదు, అందువలననే “నేనింత సేపటినుండియు  "మొజుండు 
చ్రైయున్నాను. ఈ(పపంఛమున నృఖిపడనల సీననారికిగసాడ  నదిధఘే సాధనముం 



తృతీయారి కము కరీ 

నాయనా ! ఇశందడయయాడదు.. భటులను నెలుపల నింతనేపుంచితిని. బాగుగా 
నుండదు. వారిని లోనికి బిలుతును. భటులారా! ఇటురండు. 

(శ(తుంజయుండ్కు భీముండ్కు -ఖైరవుడ్యు కేళవుండు, (ప్రవేశింతురు 
కోర = ఇంతలో నిచ్చటికి యొచ్చటినుండినచ్చెనని మీరు వింతపడు 

చున్నారు, ఫురువస్వరూపమున "నేనే మోరామ్ట్రమునం (బవేశించితిని, నాయాపదలవలన 
చేను బురువన్వహాపమును ధరించితిని గాని మిమ్ము మోనవుచ్చవలయుననికౌదు, చేను 
గాంతనని యెటుగక మిరు నన్ను 'రాజుగానుండుమని కోరినారు నే నెన్ని విభముల 
వలదనినను మిరు వినలేదు. కొంత'కౌలముమాత్ర ముండుట కంగీకరించితిని” ఆకొంత 
శాల మిప్పటికిం బూ రియెనది, "కొవున మిరు మటీయొక "రాజును జూచుకొనపలసీ 

యున్నది 

భీమ. అబ్బో! "ఇెద్దచిమ్కం 'తెచ్చిపెట్టినావమ్బాం 

కేళ.._చిక్కాన్నచిక్కౌ- ! 
శారు ఏమియు జిక్కంలేదుు ఈతండు నాకొడుకుం 

భీముకొడుకే ? కొడుకే? 

శార.్జొ ను. కన్నకొడుకు ఈతనిని మిరాబూగాం జేసికోయగును, 
'ేళ_.మమ్ము. జావగొట్రినయాతండు మాకు రాజూ ! 

శార..అందువలనెనీ రాజుగా చేసికొనుటకు మజింత యంగీకరింపవ లెను. 
ఇటువదియేం డై నను నిండని బాలుడు నిదాహోరములులేని (ప్రయాణముతో బడలియు 

న్నప్పుడు మిమ్మునలుగులు నపలీలల ల్సినవాం డెంతపరాక్రమశాలియో యోజించు 

కానలేరా._పరా(క్రమునంతుడగు (పళుండుండవలయు నుగాదాం 

ిర---అమాటనిజమే, 

ళతుం== ఆమాట నిజమేకాని శల్వురను గెల్చి యని మీక ఇెప్పినమాట 
నిజముకెౌదు,. 

కార=నీ వప్పుడక్కడ లేవుకొంోలు క్షమింవ్రుము. 

భీమ..అందణయంగీ కారముతో. జేసినపనియమ్మా. "మేము నల్వుర "మొప్ప 

కొనినంతమా[తమున సాగదు. 

శార-మోరునల్యురు నారాజక్వమున 'కేలయంగీకలించితిలి ? 

ఫీను = ఈదినమున "మొట్టమొదట "నెవండు మూరాష్షిములోనికి వచ్చునో యాత 

నిని రొజు జేసిషొందుమని మొదట నందు గలసి కశీతమానము చేసికొంటిమిం 

దాని ననుసరించి. 

శారదాని ననుసరించియే యీిశండు మోత 'రాజని చెప్పుచున్నాను 
ఖీమ__ఎట్లు ? క 

కార... ఈతయంే మోరాష్ట్రములోనికి మొట్టమొదట వచ్చిన స్రరుషడు, శౌనక 
సీతఠయడు మోక "రాజు. | 



కీరీ పూర్ణిమ 

భీమ=-నాకే. ఇది చాగుగనే యున్నది ఈసారి నందణ నొప్పుకొొనంజేయ 
వచ్చును. సరే_యీబాబు మాక్సురాజు. మోిమాటయేమి ? 

కాగ చెప్పుచున్నాను వినుము, మీ రాష్ట్రములోనికి వచ్చిన యాండుదానిని 

జంసవలయునని నిను శాసనమున్నదని వింటిని నిజమా. కౌదా? , 

భీమం--ఉాన్నదిం 

శార...ఆందువలన నన్ను మిరు జంపవలయును, 

ఛీము.--సరి సరి, ఆడుగనక్కరలేదు-చాలుం 
శార-మోరు ఛంషభున్నను "నేను మరణించుటకు సీదముణా నున్నాను. మోర 

దయయుంచి యొండుకజ్ఞలను (భోగుచేసి చితి నంటింపుడుం ఊ-ఫీమా ! శేళవా! నోరి 
ద్దణు పొండు. "కాళికమ్మ గుడివెనుక చితిని నిరి  ంప్రుండు. 

ఫీను.. (అప) మిత్రులారా ! ఈమెను మనచేతిమియదుగాం జంవుట "బాగుగా 
నుండునా ? 

ఖెర--(ఆప "నేనొక చిన్న కవిక్వకల్పన బేసెదను. అచమత్కా-రమును 
చూడుడు. ((ప్రకౌళముగా అమ్మా! సీవు మాకు రాజవు కవు, నీయాజ్ఞను విన 
వలసీనపని మాకు లేదు, నూ(పభుయడీతండు, ఈతండట్టియాజ్ఞ నిచ్చినయెడల.--- 

భీమ....(తనలో) సెచాస్ ! గట్టిముండకాడుకే, 
కార. రొజా ! ఏమందునవు? 

జేవ(తేనలో) “నాయనా నీవు వరణింవుము_ చేను (బదికీ బాగుప జెదినని 

యెంచి యవసానదళలోనున్న కౌర్యావతారమెన తం(డిగారిని విడిచి పాజీపోయి 
వచ్చిన పరమనిర్భాగ్యుండను...-నన్నుంన్న మాతృ ేవతను...-ఒక్కకుమారునితోం దన 
(బతుకు గడలేలునని నమ్బీయున్న కరుణాస్వరూపు రాలగకల్లిని....గాటిపెంబెట్టి 

నిప్పంటీంపవలసినదని నా (ప్రజకు "నే నాజ్ఞాపీంపవలనీనదా..... నా రాజక ము కలి 
పోను. నాతనయత్యము దగ్గయు'కౌను. ఇందుకొలిశేనా  "నేనుం బుట్టితిని! ఇంతనుంద 

భాగ్యుండు (ప్రపంచమున అండా! అయ్యయ్యో్య...అయ్యయ్యో్య! ఈదిక్కుుమాలిన 
(బకువనాకేల ? చీ, చీ. తలగొట్టుకొని చావరాధా! చచ్చుప్రాణ "మెంత సేపటిలో 
బోవలయును. ఒక్క. కై జారుపోటుతో శంతమొందునే! ఒకనంవత్సరమో ఒకదిన'మ్మొ 
ఒకమాసమ్మో దిక్కుమాలిన 'జౌర్భాగ్యవు (బతుకు (్రదుకయలంచి శాళ్వతా ప్రతిన 
నోందుదునో.._మాత్ళహాంత యనిపించుక్రొందు'నా. ఇదిగో (లోపలిదుస్తునుండి 

కైజారుతీస్తి నాపెండ్లిముస్తాబులో మిగిలినది, ఏమైన నగుంగాకం ఉ త్తరగతులుండనీ..... 
ఊడనీ, హరహరా! హరవారా! (అంతలో గడగడవడయచు గద్గద స్వరమున) హో 
తం(డ్రిగాశే! తండ్రిగాశే ! అ-అ-అ_అ-ఆ-ఆ, (వెజ్జిశేకవై చి) నుహాదేవళంభూ! మహో 
'చేవళంభూ! (విజుచుకొని చేలణుడును) 

శారనోయా'నో ! అట్లు వడవడ వడయచుంటివేమి? ఆ'జేమి ఆజేమి.నేట్లీ 
భూాప్రుజూాచెదవేమి ? (వీంప్రపెం దట్టి శ్రీరామరక్ష... శ్రీ రానురక్లు 

'చేవఅమ్మా ! ఏమియు! వోందరలేదు. నాకిప్పుడు స్వస్థత గాాసేయున్నదిం 



క] తృ పీయా౦క ము క్, 

(తనలో) చేను జావంోవుదుండంగాం దండిగా రగపడి చావనలదనుగట్టు గాం జేయ 
యడ్డము గా నూవీనారు ఆలాగే యఠి యనయలంచి అ-అ._అ-అ- యని మా[ఠమే 

యన్సీ “ె "పిన ననలేక గావుకేకవె చితిని. ఒడలు “తెలిసియే యున్నది. ఆంతయుం గనం 
బడుచువేయున్న ది. అ జేమినింశయాకతుమారణ మొనరింపకుండ చేను మరణించుట: 

తండ్రిగారి యభిమశముకాదు, కొకపోయిన నిప్పుజేనిచేయవలసినది ! మాతల్లిగాలరికిం 
జితింేర్పుండని నాభటుల "5 "కొజ్జావీంపవలసీస దే. పొషాణమున కైన వ్యజమునకై న గొంత 
మార్షవమున్నదికొని నానాలుకమలేదే, హా! హా! ఎట్టి ప్రాణిగానై నం బుట్టవచ్చునుగాని , 

రాజే జై మౌ(శ్రము పుట్టయహాడదు. లేం డ్రియరిలేదు. తల్లియనిలేదు, పిల యనోలేదు. ఊపిరి 
విడుచుటకు స్వతం(శ్రతయైనలేదు. ఎంతప గవానికై న నిట్టి దుర్గళ ముమ్మాటికివలదు. 

శారనికు స్పిమితతగానున్నది కౌవున నన్ను లహాళ్చీ నీభటుల కొజ్జాపింవ్రుము, 

చేవ. నీనుబుట్లిక దందుకొజుశేకదా_భటులారా! _ ఇచ్చటకవచ్చిన (హ్రీ? 
జంపవలయుశాసన మింతేటినుండి రద్దుపజచితిని. ఇప్పటి కీశాననము తీప్పక గొర== 
ఏీంపంబడవల సీన చే 

శార"సిబొస్ ! నీకుల దేవతలు నిన్ను రకీంతురుగాక, సీపెద్గల శౌర్యసంపద 

నీయందు (బకౌళించుంగాక ! భూసురా కీర్యావములు నిన్ననుసరించుగాక ! ! ఫీమన్నా! 
శీళవా! మోరిళంబోయి మహాసంశోషమున నగ్న్ని6 (బజ్వలింపంజేయుండుం 

ఆందబు...రొజా ! సెలవు 

దేవ (తల యూపును) 

శార.నాఠండీ ! విచారింపకుము. వీరిని బహుజాగరూకతతో బరీ పౌలీంప్రుమ్మ 
(బొహ్మాణదంపతులని చెప్పితివ్కే వారి నెటులైన నిటకుం బిలిపింపుము. 

డేవ...ఎందులకు ? 

కొర. మొదటిది వారండిన సీసం దల్లిదండ్రు లున్న క్రేయుండును. రెండవది 
ఇంకటీనుండి తల్లిదం(డ్రుల యు త్తర(క్రియలొనర్సవలసినవాండవు 'కౌవున వారి సావో 

య్న్వ్నము నీకు6 కొవలసీయున్నది. "నాయనా! మశరియొక్కసంగతిః సీ వెట్టులెన పరాహ 

ఫురరాజుకూంతు "నే చేసికొనవలయును సుమా. 
'జీవ....పీల ! 
ఫోర__అట్టుచేసీనగాని యారాజునకు ళృంగభంగముకొదు, అది నాయభిముతముం 

చేవ..అమ్మా ! ఆలాగ్యేప్రయళ్నించెదనుం 

శోర_-చూడు నాయనా ! అదిగో! ఆయుదయించుదున్న పూర్మచం(ద్రునివలె 
హావ్యవావాను( డెంతవాద యంగ మఘుముగాయ (బజ్వలించుచున్నాయో నాతం(డీ ! | (కాంగ్ 

లించుకొనిి దెవమును నుజువకు.ము, సత్యమును మణువకుము, తల్లిదండ్రులను నుణ 

నకుము, అపత్కాలమున రక్షించిన (బాహ్మణవంపకులను నుటువకును, (ప్రజల సౌఖ్య 
మును నుణునకుము, 

దేవ (తల్లికి (ట్రదత్మీణరు చేసి) మాకృభగ్యేన్నమః, 



క్రి ఫూ ర్హిమే 

శొర=.చాొలు మజియొకసారి (ప్రదక్షిణము చేయనక్క-_బులేదు, 

దేవ..తండిగారు నన్ను వెలుపలికి (దోచివై. చుటవేత నాయనకు నమస్కరించు 

భాగ్యము లేకపోయినది. ఆలోపము నిప్పు డిక్కూడం దీర్చవలసియున్నది. 

(నేపథ్యమును జయా దుర్రా__భవాని ! (తిప్రరసుందరీఎా 

కార...-వింటివా భటులెంత యుత్సాహనమునం గేకలిడుచున్నారో ? నాయనా! 

నునముగూడ కళ క్తినిం (గౌక్టించుచు నక్క-డికి. బోవుదము రమ్ము. జయా దుర్ధా 
శాంభవీ ! చాలాశ్రిపురనుండేరీ ! 

"దేవఎాజయా సర్వమంగళా ! జయా "కాత్యాయనీ ! 

(ఇద్దజు నిష్కమింతురు.) 

ఇది తృతీయాంకము. 



శ్రీ 

పూర్ణిమ 
చతురాంకము, థ్ 

(ప్రచేళము...-వరాహవురమన నుద్యాగవనము. 
(ప్రవేశమను=--సర్వమంగ ళు "కాత్యాయని 

“కాళ్యా---సర్వమంగళా ! గుట్టుగ ల సీమన స్పెంళదాంచినను చేను గొన్నికూస 

ముల(కిందట]నే యెజుగకపోలేదు, కౌని యిప్పుడు మటింతే స్పస్టముగ౦ డెలిసినది. 

సర్వ కౌ త్యాయసీ ! చేన్నుమాత్రము సృదయరసము లేనిదాననా ! మాకే౦[డి 

౫ారిక్సి వారికి విరోధముండిన నుండుంగాక, రాజులలో నన్యోన్యమక్సరత 'లేనివా 

"శవ్వరు ! ఆళ(శ్రుత్వమువలన నే నాతండు వధ్యుండని ఇెప్పుదునా 2 

శాత్యా-అమ్మా ! భర్భృడారికొ! పోని వధ్యు(ణే యనుకో, బహీర౦గ 

ముగా భండనమున (బాణవారణము చేయవచ్చునుగదా. 

సర్వ---ఈకొలమున6 గేవలధర్న యుద్ధము శచ్చటజరుగుచున్న నిలే, ఏదో 

"కాశ్యా_కాతుపె౦డియని (ప్రచురించి వైవాహిక సర్వసన్నాహములుచేయించి 

మంగళవాద్యముల నడుమను బవ్విత్ర వేదమం(తఘోవములనడుమను వియ్యంకనిజంప్కి 

కూంతుమగని గొంతుకోయుట కూహించిన రాజుచరి[త్రము మన రాజవుశ్రాసానచరిప్రము 

నవ మచ్చకొడా ! ఆర్యావ ర్తచర్మితమున క(ప్రతిష్టానివయము'కొదా, ఆండుదాని మర్యాద 

యనంగ దా "నేమనుకొనినాంో అందులో. గడువునయిటిన విడణయే* మహాభిమాన 

వతియీ్ం సర్వసద్దుణసంపన్న యీ, టే 

సర్వ---ఆందుకొఆుకే చేను విచారించుచున్నాను. 'నాేరె త్తకుండినయెడల నాకీ 

చింత లేసండునుగనా. ఎవ్వరినెన్వరు వంపీనను నాళందెలియవలసిన యాపళో రకము 

'లేదుగదాం 

శాశ్యా_అమ్మూ! చింతయని సామాన్యముగా ననుచున్నావుః నావంటిదానికే 

కడుపుచుజచుజలాడుచున్న బే. వృదయము దహించుకొనిపోవుచున్న బే, బంగారమువంటి 

.ప్రైాయమువచ్చినదాగవు; దివ్యమంగ భ  విగ్రవామవుః కల్యాణా పేక ల దానవు 

శుభమో శుభమో యని కోటలోను బట్టణములోను మహో త్సావాను గాలివలి నిడయు 

లేసండ వ్యావించియుండంగా. 'బెండ్లియరలపమోద భూళయగములా | సావి(త్రీవిలాస 

ములో శవకలాపములా ! వియ్యంకుని రక్తముతో 'వేండుకవసంకములా ! 
సర్వ---కెత్యాయనీ! నాకొడలు జలదఠించుచున్న ది. పోనిమ్ము. 

కాత్యా_ఆలాగేనమ్మా ! పోనీయక పట్టుకొనినవారెవ్వరు? నాకులలిగిన "పెద్ద 

ఫుట్టిమునుక యేనుకగా, నిది సీశేమియళుభ(ప్రదమగునో యని... ఆసర్యమంగళా దేవీయ్మే 
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నీకు "సర్వమంగళ పదాకతియగనCగాక. వ్రుకోహితుని భార్యనుగావున నిట్లు బేవులాడు 
చున్నాను. ఆమ్మా! మోగుమ్మానికిం బచ్చతోరణము గట్లుకొన్న ప్పుడేకదా? గ్రొత్త 
పట్టుచీర చేను గట్టుకొనుటు 

సర్వ---ఇప్పుడు జరుగుచున్న మ మ నీకు మాయమ్ముగారు మంచి 

చీరనియలేదా ? 
"కాత్యా_ఇ (కముందిచ్చెదరేమో! శాౌని యో విజయోత్సవము లేమి ? ఈ 

యుద్యానవనమున నిన్నిదినములనుండి 'తెజుపీలేని నంతర్పణములేమి ? మంగ ళవాన్యము 

లేమి? కవినిర్భాగ్యుల క కర్షూమృతళ్లోకములేమి. ఇదివణమ జరిగించిన రహస్యవధమును 

(గమ్ముకొనక యీిసంతపాొటి వీళావేళములేమి; సెరాజపుత్రులు విందుశేమో యను 

సంశయ మక్క-_అలేదా ! 

సక్వ__ చూడు "కాత్యాయనీ! అరాజవుత్రుతు మరణించెనని కొందటు చెప్పు 
“దురు, సంభుమరణమును దప్పించుకొొని పోటి పొణిపోయెనని వొందటు చెప్పుదురు. 

నిజమేది ? 
Bu pe నీ తం(డిగారి యల్లుంయేనా? 

సర్వ-పరిహాస సమేల ? 

"కాత్యా....అటులైన మిమానుగాలరికాడు'కె ? ఆతండు నురణింపలేదు; పాటి 

పోయినాండుం 

సర్వ---పాపము, సురక్షితుంైయున్నాండో _ లేడో. 
కాత్యా._అకఠనిని మీరు తగకచాటుననుండియైన(జూాచితిరా, 

సర్గ చూడవలయునని చూడలేదునుమా. యథాలాభముగాం జూచుచుండంగా 

నదిగో "పెండ్రీికొడుకని దగ గ్గ అనున్న వారెవ్వరో చెప్పినారు. ఆరాత్రి వారు కొటలరేని గం 

(టవేశించుచుండయా నే చూచితిని, 

శాత్యా_అంకవముం దాళనినుగుణగణ మ'నేకపర్యాయములు వినిమీయుం 
టీని ఇప్పుడు భ ర్లగారిని జూచుటకూడ సిద్ధిం చెను+, 

సర్వ---ఏమియులేనిచే యట్లనుట తప్పుకాదా? 
"కాళ్యా---తప్పోయొప్పో “చేమిశేయగలను. "నేను దెచ్చి 'పెట్టినదికోదు, మో 

"తర డ్రిగారు “పండ్లివాలికి వాయించిన శుభలేఖలున్నవి. "పెండ్లినారు వాలి బంధుఖ్రలకు 
[వాయించిన శభలేఖలున్న వి. ఉండక యెగితిపోవు నారమీమి? * రాజపు( తొసాననుంతయు 
జెల్లడియైనధిం . ేకజావ్వలీవా ర్ర రను బైలోకమందుంహాడ వొాపీంపంజేసీసనిం ఇప్పుడీది 

శజలుగలెదని, యెవ్వరు చెప్పగలరు! ఇెన్చీన "నెన్వరునమ్ముదురు! “పెండ్లి యైనదనియే జనులం 
గదజినమృకము. "కౌవున దేవరాజుభార్య సర్వమంగళయే యను శీరుమాత్రము తప్పదుం 
ఆట్లుకౌదని చరితకారుండెవ్వండైన మాందు (వాసినను వాని ha యందురు. 
శాక కవియెన్వండై న నాటక మొకచదానిని._ 

సర్వఎ-కవుల నాటకఫు' (వాత లనుబట్టి చరి త్ర సత్య మెప్పుడు ee 

" శాళ్యా---ఏదియెట్టులైనను నీవింకం జిన్నిడానవగుట చేత నెజుంగన్య. ' లోకము 
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మిక్కిలి చెడ్డది. ఎంతసేపు జబ్బుమాటలే వ్యావీంవంజేయునుం "పెండ్లి యింకల గావం 

డలానే పెండ్రివారికందణను జంపీ నారో, “పెండివూా ర్వి ర్రియైినతరునాతే నంకణాలమపళోత్స 

వము కూడ నె నతరువాతం 'బెండ్లివారిని జంపినోళోన్ (ప్రజకు నించావాక్యమునందు 

విశ్వాసమెళ్కువ. నీళు బేవరాబాతో నగరుపెండ్తితైంనదనియు నిన్ను వెంటనే యత్తవా 
రింటికి దీసికొనిపోవ్రటకు ని మామగారు (పయత్నింపంగా నితం(డీ వీలులేదని యన్నా 

డనియు నందుకైం గలహము 'పెరిగినపనియు. నింతమునింి నదనియు మనకు నాలు క్రోళ 

ముల దూరములోవారు. చెప్పుకొనుచున్నట్టు "నేను వింటిని, 

సర్వ-__-అయ్యయ్యో! అలాగా? 

"కాత్యా....కో దా రాజాలకువచ్చిన "పెద్దయల్లరి యిదియేకదాం “రాజుగారు 

తలయె త్తి_ నవ్వనుగూడ డనక్క-ఆలేదునుమూ_ చాసిచానితో మాటలాడగా ను త్తరక్ష్షణమున 
మందబయటిలో, నంత పొటిలో, చేవాలయములో రాజుగారు ప పదునలుగుకుదానీల నుంచు 

కొ న్నారనియు, భార్యను వదలివె చినారనియు, రాజ్యము దాానీలళుం బంచియిచ్చుట 

"కౌలోచించుచున్నారనియు హహ. గునగునల్రు వెళవెకలు, చొంచొం చొంలుం 

అయినను పురుషులే యదృస్లవంకులమ్మా --- వురుషులమ ర్యాదలోం గొంచెము సపెంకీ 

'తనముు సాయణుడు నున్నది కోని యాండుదానిమ'ర్యాద నూ(తేము.....వారహారా......ఆంత 

'ఆహాధ్యవన్తువు (ప పపంచమున మజియొకటి లేదు. ఉఫ్ మనుసలికి టఫ్. "పెండ్లికొడుకని 

"పెండ్లికూంతురని “జీవరాబాు నీవు కోటలో నున్నప్పుడు_ఈనసంగతి పీ మాలయము మొదలు 

సీంపాళమువణకు వ్యావీంచినప్పుడు_వెట్టిదానా ! | లోేకమునకింకం దరువాయి మేమి 

1యుండును ? 

సర్వ. పోని నాకింకం బెండ్లియే యక్క_అి లేదు, 

కాత్యా__అక్క_ఆలేశేమి? చంద్రబింబమువంటి చేవరాజు దాటిపోయినప్పుడు 

'మంచిచెడ్డలెటు గని, ేరు ప్రతిసలేని (వేలుచవులు చొ ల్లునోటి డూడూ బనపన్న 

.దొర(ప్రక్క-లోనికి సిద్ధమైన వినిరెరాగ మేమున్నది? 

సర్వ----కౌత్యాయని ! ఆమాటయెందులకు గాని..-నీవు జేవరాజును జూచితివాశీ 

శాశత్యా_ఆకనిని "నే నెజుంపదును. 

సర్వ---ఎట్లు 7 

"కాళ్యా...అతండు నాకొడుకగుటచేం 

సగ్వ---మటింత తెలియనిమాట( జెప్పి నావు 

కాత్యా- నీ కెతనియందుగల యనురాగ మవ్యాజనుని యెలిగియుండుటచే 

యధథార్గమాను జెస్టుచున్నాను. అతండు పొజిపోవుచు మాయింట6 (బవేశించినాండుం 

శకాణకీ యాతనికి చేనభయమిచ్చితిని. 
సర్వ -- నివే యభయమిచ్చితివా ! నిజముగానే!! నీభర్త యెటుయగునా ? 

కాత్యా._ఎటుంపను. ఆతండుకాడ చేవరాజునాదరించి యాతిథ్యమిచ్చి నాండుం 

సర్వ---ఈయంళము మూకం,(డిగారికిం చెలియుగెడల మో భుప్యద్రవము కలుగ దా? 
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"కౌతా _-కలుగవలసీ యుండు'నెడల గలుగును. నివు మాయెడల నభిమూనము 

గలదాన వెనచో నట్టి యాపద తొల గిపోయహాడదా.. 

సర్వ అఆయ్యయ్యా! ఇంతకంటె. గావలనీనచేమి? “నీ మైన సాహాయ్యము 

మీట జేయగలిగియుందునా ? 

కాత్యా_ చేయగ లిగియుండు నెడల జేయుదువుగద, 
సర్వ---నాకది సంతోవ(ప్రదమేకోదా...కౌని మాతం(డిగా రొకవేళ మిమ్ము 

వెడల గొట్టునెడల మీశెచ్చటి-కన బోవలసీవచ్చును గాయబోలు! 

"కొత్యా-.-పోక తప్పునా, 

సర్భ-_ఎచ టికి ? 

కాశ్యా.__ 'బేవరాజున్న చోటికే పోవలయుననుకొందును. కొని స్వామి-గారి 
యూవా మెట్లుండునో "తెలియదు, 

సర్వ. దేవరా జెక్కూడ నున్నాండో నీతుం చెలియునా? 
'కా త్యా-...ఇప్పటివఆళుం 'చెలియదుం 
సర్వ---నాతం(డిగారు చండశాసనుడు. ఏమిచేయుదురో! చూడు! అదిగో ! 

మాటలో నే ఆయన 'నేనాధిపతితో మాటలాడుచు నిటకే వచ్చుచున్నాండు 'కాంబోలును 
మన మోసరిల్లిపోవుదమురా. (ఇద్దలు నొక(ప్రక్క-నుండి నిమ్కమింపంగా సోమనాఖథే 
శ్వరుండు శ్రీకంఠదానుండు మజీయొక(ప్రక్క-నుండి వెంటనే (ప్రవేశింతుర్సు 

సోమ..శ్రీకంఠడాసా! నా కప్పుడే కీల చెప్పకపోయితిని ? 
శ్రీకం-... ఏదీ...అఆసాయంకాలముననేకదా విజయరావు రాజ్య స్థానమునకు 

దమ యత్యంతావళ్యాజ్ఞ ననుసరించి పోయితిని, అచ్చటి వ్యవహారములు చక్కం బెట్టుకొని 
'లుప్పుజేకదా వచ్చితిని, ఇప్పుడు చెప్పితిని "కాదా. 

సోము._ఎంతతోొందరతోో నివు పోవువాండవైనను చేవరాజునంటివాండు ఫరో 
హీతునింటిలో నున్నాండని నాచెవిని రవంతవేయుటటు నీ కవకొళము బేవండెనా ? సేవ 
వచ్చుటకు వీలులేకుండినయెడల "నెవ్వరిచేనైనను వా ర్హనంపింపవచ్చు-నే, వా రృనంపందగని 
యంళమని నీవ దోంచినయెడలం జిన్ని 'లేఖం బంపవచ్చు-నే వీనిలో "నేదియు6 జేయ 
మంగ దుజ్తున బరుగెత్తితివా.__మనకుం (బబలళ(తుండు మన ఫురోహితనిరా గ్యునిం 
టిలో నుండగా నింఠకంశు ముఖ్యతరమైన రాజవ్యపహారము మటిరమీమియున్న ది, 

శ్రీకం-(ప్రభునితో సత్యము మనవిచేయుచున్నాను. ఆతడు 'జేవరా జను సం'జే 
వాము నాకు బూర్గముగా నశించిన హ్హేతువుచే లక్ష్యము చేయలేదు. అందుచే మీతో 
జెప్పలేదు. 

సోమ__పోనీ, చెప్పనివాండ వూరకండక యివ్వు 'జెవ్వరడిగి నారని చెప్పితిని? 
శ్రీకం_౪ఆ దినచర్యానివేదనము మికింక చాకీయుండుట'చేక నిప్పుడుఇెప్పవలని 

వచ్చినది. 

సోమ.ఓవముందబుద్దీ ! ఇప్పుడు ఇెప్పీన వినియోగమేమి ? ఇప్పుజేడ్చిన లాభ 
"మేమున్నది ? 'మొక్తుకొనిన వినియోగ “మేమున్నది ? గీమాభముగ "నా విజయసంవూర్థ 
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తక భంగము కలిగినదికదాం ఇందులన నీవేల శికూపా(శుండవుకొవో వెస్పవలసీ 
యున్నది. అయ్యయ్యో ! చేత జిక్మిిగవాయడు చేయిదాంటి పోయినాయణే, ఇదివల 

శాతనిని మోస'"పెట్టితిని. "కాని యిక మోనాపెట్టగలనా! తిరుగ చారీడు నాళిటు 

దొరకును ? దొరకకుండనున్నంతకొల మోక్షోభము నొందుచుండవలసీనబేనా ? 

శ్రీకంకమింపవేడుచున్నా ను. తొందరలో "నేనింత యాలోచింపలేదు, 

సోమ.=క్షమింప్రుముని యెంతసులభము-గాం జెప్పీనావు, క్షమాపణతోం బరిళుద 

పత్రిక నొందందలందితివి కొంోలుం తిరుగ యుద్గమగు నెడల సీబుద్గిహీనతచే నారాజ 
మున శెన్నిలక్షల-పెకము దండుగ వచ్చునో చూడు. ఎంత(ఫొాణవోని తిరుగలావలసీ 

యున్నదో చూడు: నేను క్షమించినను తిరుగ నంతసొమ్ము సమకూర్చవలసిన రైతులు 
నిన్నువధింతుకుగాని క్షమింతురా ! యుద్దములో జావవలసిన యేక యోధులు 

బంధునహితముగ ని న్నేనుగుకౌలిక్రింద (దొత్కింతురు కొని క్షమింతురా ? నా 

గొంతుకకురితొడుదగిల్సి నన్ను శమింపువుని వేండుచుంటివా ! ఆయ్యయ్యా ! ఇప్పుడా 

చెప్పితిని, అప్పుడే చెప్పినయెడల: బురోహీిఠశరాక్షను నింటిలో-నే శివార్చనపు టరుయగు 

మీదనే చేవరాజును ముక్క ల(క్రిందం గోసియుందునే, వురోహితునిం దల కిందుగ 

(వేలాడణట్టించి (క్రిందమంటలు'పెట్టించియుందు నే హో! ఎంతపనిచేసితివి మూరా! 

నాసామ్ముదీనుచు నాకాంపంహాల్సితిచే. నీవును బురోహితుండును గలిసియే -చేవరోజు 

నచ్చట దాచిరేమో! నాకట్టిస నం చదేవామున్న ది. నీవేమి (ప్రత్యుత్త త్తరమి చ్చెదవుః 

(శీకం----తొందరప డవండు. అట్లు "నేను జేసినవాండనై యుండునెడల నీనంగతి 
మితో "నేల చెప్పీయయుందును? 

'__ సోమంాచెప్పితివి...-అచబ్బొా---వెప్పితివి, మిగల గొప్పపనిం జేసితివి, నాసామ్ము 
చిరకొల మనుభవించినందుల కీమూ[తప్రమపగోహకార మొంనల్చితివి, ఈవార్తకై సీపె చేవ 
తలు ఫున్నవృష్టిగులియవలసినదిం ఈసంగతి నేసేల చెప్పీయుందునని తిరుగనన్ను6 

(బశన్నింతువా ఫ్ నీళు వానికి. దర్వాత "నేమి చెడిగదో_ ఎందులకు మోకు 'భేదబుద్ధియంకు 

రించినదో...ఈసంగతి యేలాగుననై న నాకం బెలియక తప్పదుకడాయని యెంచి "నేర 
మంతయు నాకనిపె మోపుటకు "సేవిట్లు ఇప్పుచున్నావేమో! నీవు ధారాళబుద్షిగల 
వాండ వేయైయుండినయెడల నీకీనంగతి తేలిసినతోడ-ే నీవాతనిని దీసికొని నాయుద్దణం 
బరు గెత్తుకొనివచ్చియుందువు, అట్లు నీవు చేయలేదు. ఆ యుెపీక్షయే సర్వసం చేసాము 
అమం దావలమై యున్నది. ఏమిచెప్పుదువు? 

(శీకంచవారహరా ! "నేనుజేసిన యుపేక్ష యీదియులేదు. సాపనీయీదో “నేనో 
చరించుకొనుచు మికౌర్యమునం దలక్ష్యుమగ నుండలేదు. మోపనియే 'చేసితినికొదా, 

ఫోము...ఉస్* ఆనంగతి తిరుగ నేలవెప్పెదవు ? వదలఅుపోతా ! అవిఖే 
యుండా | జాగ త్త Xత, 

డ్రీకంజజపొ గ్ర త్త తయచనెదశేమి? మోకథికోరమున్నది "కోవున.. "నీను "నేరము జేసీ 
నట్లు మూక దోంచినది “కొవున_శిక్షీంపుండు, అం లేకాని యూరక నిందావాక్యములేల? 

సోమఎజఊరళయా | దరకా ! నాళతువ్ర నొకబాన్మాణాధమునితోం 
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గ్యుటచేసి రక్షీంచినప్పటికి నూరకరయే..ఉ.  నాళ్యత్రువును మీ మి(త్రునిగ భావించి 

యాకనిని దిరుగ నావపెదం డెత్తునట్టు చేసినప్పటికి నూరకయే..నారాజ్యమిట్లు విశ్వాస 

(దోహముతో క(క్రువీడాకరమగునట్లు శేసినప్పటికి నూరకయీ.కృతఘ్నుండవై నాగొంతు 
సీవిట్లు కోసినప్పటి. 'కూరకఆ్, ఇదియేనీకూరకగాయ “గానబడునప్పుడు నీకుప(దవముగా 

దోందునజేదీ ! నాయాపద నీకు బోమలఘువుగా నున్నదా! నాసొమ్ము నీకు విషమైనది, 

నీవు 'రాజదదోహివి. శిక్షూర్హు డవు, 

(శీకం._ అందుక టశే శిక్షింపుండుం ఇంతకెలము సేవించిన నాత త్త్వమును గలి: 

పట్టయాలని మియొద్దనింతవజకన్న ందులకు నాకం (బాయళ్సిత్రే తముకేవలసినది కోదా, 

_ నుజియొకసార్ చెప్పుచున్నాను. మోరు తప్పుటభి ప్రాయము నొందుచున్నారు "నేను 

హితునితోలలసి మోశశత్రురక్షణ మొనగ్భులేదు. భవానిపాదములతోోడు.మోరు 
నమి sap నమ్మకున్న సరే. 

సోము.___-నేను నీ(పమాణముల నమ్మను నాయాగ్యత చే ననమ్మితి"నీ యనుఫోం 

నాళశువున కభయమిచ్చిన త ద[దః హస్యమెటీగయుం 

డియు శ[తుమారణ ముపేక్షీంచిన నీవెట్లు యాణ్య(డవ్రు ! అంతక౧టదుహుండసు. దొంగ 

యిని యెజీయగియుండి, గం కవకాళముండియు  నూరకుండిన రక్షుకి భటుడు 

దేెంగకంకు దుష్టుడు కౌ (డా. నీకు శిక్ష కౌవలసీనడే. భటులారా! రండు, 

(ఇద్దజుభటులు కళ్తులతోం (శ్రవేళంతురుఎ) 

సోమ__భటులారా ! ఈతనిం చెజసాలలో నుంపుండు; నీతో? జెప్ప చున్నాను 
వినుము, దేవారొజును నాకప్ప్స(జెప్పు ఫారము నీపె నున్నది, ఇప్పటికైన నిన్ను క్షమిం 
తును. ఆతం డెక్కడను న్నా డో నివెటియియుండీ నమయెడల6 జెప్పుము. ఆతడు నీకౌ 

ళంలపెం బడుటచేకనో, తం(డిచచ్చి యేడ్చుచున్న బాలునిపై నీకు దయగలిగియో 

యాశనిని సీ వుపేషీంచియుందువు. "కాదాచిత్కముగ నట్టికరుణ సీరసహ్భృదయులకు 
ళ(త్రువుల టెం గలుగుట యచ్చటచ్చట నుండవచ్చును. 

ర్రీకంఎా- "నేను సీరోన నహృదయుండనా! ఎన్నియుదములందు నీళు విజయము 

జేహార్సలేదు. _నిరనవ్భాదయుడనా. మొన్న జరిగిన మహాలయకళ్శాణనులో రెండు" 

వందల జనమునకుం దక్కు వగా "నేను జంపలేజే! "నేను సేరన నవ్భృాదయుండనా ? నెనుక 

జేసిన సేవలన్నియు దిగదుడుచుకొని పోయినవా ? దగ్గమెపోయినవా ? అంలంత మనో 

"కార్యములు చే చేసినప్పుడు బహుమానము లే"బేమి? సంతోవపూర్వక మైన శీరఃకంపనమెన 
'లేజేమ్ ? ' ఇప్పుడుతిట్లా ? శిక్షలా 7? చెజసాలలా ? ఏవో రవ్వంతలోపము కలిగిన 
దనియా ? ముందు. “జెప్పవలనీనది వెనుకల జెప్పీతిననియా ? ఏమినరసుంయన్లు ! ఏమి 
యింగిళజ్ఞైండవు,! ఏమి(పఫభుండవు. 

ఫోము.చంెపిదను. జాగ్రత్త ! 
శ్రీకం....అంక (ప్రయోజకండవగుసేడల గాసి...వలదన్న హారేవ్యరు. 'ఛావునకు 

భయపడినవాండనై నయెడల సేనాధిపత్య-మేల చేయుచుంటిని. అనేకపరాఒయములు' 

ళత్రుకరముల6 జిక్క-ంటోయిన నిన్ను ఫీరంగిగుండ్లకజంకక రెఘీలరక్షీంచియుం టిని, "నేను 
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జావునమ భయపడిశవాండనై యుండినయెడల నీవిష్పుడిట్లనుట తటస్టించియుండదే, చేను 
నిన్ను 6 జంపనక్కణులేదు. నీవు నన్ను జంపనక్క_ఆలీదు. నీవకల ళో _క్రియోగ్యతల 

చెతులని నివంటి(పభుని నృష్వించినందులకు నిట్రివానియొద్ద నావంటివానిని 'సేవకని-గా6 

గహార్చినందులకుం చేత ైనయెడేల (బవా జేవునిం జం పవలసినది. నీవంటివారు 'నావంటివా 

శిందటుజచ్చిన లోకమునకో నష్షయు ! ఇప్పట్నిబహ్మాను జంవీగయెడల భవివ్య(ధ్బృహ్మా 
విశ్వాసవంతులై న రాజులను సృష్టంచునేమో, భటులారా! ముందునడువుండుః నన్ను౬ 

జెజుసాలలోోనికిగానిపోవుండు.  (శ్రీకంశదానుండు భటులతో నిన్య్మ్రమించును) 

సోము... పో నిర్భాగ్యవు ముండకొడుకచావు. కొరాగృపహామలాో జీ 
వావ, మేమే సమధ్ధలము. 'రాజునకుం (బతిస్టం చెచ్చుచున్నామనియున్సు మేమే 
శార్యవంతులము. “రాజునకు విజయము చేకూర్చుచున్నామనియును, మేమే వ్యవహార 
జ్ఞాలము, రాజునకు 'రాజకెర్య నిర్వహణ మెంనర్చుచు న్నా మనియును చెగనిలుగు "పెద్ద 

యుద్యోగుల నప్పుడప్పుడు సాగందీసి పరాభవించుచుండినయెడల గాని మిగిలినబాలికీ 
బుద్దిరాదు. చావలనెనే పనిజకుగుచున్నదని బానినవానికైన గనులు , నెత్తిమోందికి రానీ 
యళహాడదు.  తలతిరుగు డారంభిమగునరికి “పెడీమని ( (బహ్మరం(ధ్రసానమునలటైజారు 
దీసికొని బజాయింపవలసీనజే. రాజతం(తమున నిొకనివలనెనే యంతపనియు జరుగు 
చున్న దన్న మాటరయేమి ? గడియారమున6 కనన సకం ఇద్దచక్రము నంతేం 
చక్రము తిరుగుటకై మరమేకును సర్షవ'లెను. మరమేకుబిగి-కై చక్రమును సర్గవలెను, 
ఆసౌనఠంత్రమున (1 (పాను డొక్కటీయే; బానిస సయు_నొకగ్రటియే. ప్రధానునకు బుద్ది 
వచ్చుట కొకిప్పుడు బానినను దన్నవలయును, బానిసకుం బుద్దివచ్చుటకై (పధానునొక 

ప్పుడు తన్నవలయును, "మొ త్తముమోంద వెలుడా చేతంబుచ్చుకొన్న గాని స్యవహారము 

కటమగా నుండదుం కోతిముండకాడుంకులు ! పక్ష్ష(ప్రొయళ్సి త్తే త్రమన్సి వారప్రాయకళ్సి త్త 

మన్కి మాస్యప్రాయళ్చి త్రనుని పజేపజే తగిలించుచుండవ'లెను. రాజు కఠినత వదలినయెడల 

మాత్రము "కౌర్యమేమియు లేదు. కొంజెమాడిన తేలు కుమ్మురివురుగు. _ పండ్లూడిన 
పొము పలుఫ్రతాడు. మా“ాయోగ్యతను భటులు యోగ్యతా భావింతురా ! ఉహు 

వేఠంగానితనముగా భావింతురు, మా శాంతిని చచ్చుందనముగాం భావింతుకు. మేము 
వట్టి మట్రిముద్దలమని యెంచీ మాయొజుగులు దెదుట కారంభింతురు. మావంకలు సరి 

చేయయబోనుదురు. మామాటలళుం దనుకాశలతో రస వుష్టి కలుగ జేయుటకో మొద 
లిడుదురు. మానవ్వులను వాలే నవ్వుదురు, మే మాయవరీసిన యా జ్ఞాలను జూసే 
యిచ్చుట కప(క్రమింతురు, మే మూరక నై వేద్యనప్టీవిగ్రభామాలని యెంచి యొకపంకళ 

జేయి(నీప్సీ యొకవంకం బృష్టము(ద్రిస్ప సాహాసింతురు. వీథ్రమోాంయ రొనురాపణ యుద్ధము 
జరీగింతురు. 'వేరులేని వృక్షముల ఖీ గింజలేని పండు ఫుట్టించి నోరులేని చిలుకచేతం గొటీ 
కింతురు. అబ్బ-అబ్బ ఎవ్వరిని నమ్మందగదు, ఎంత నేవు బడి తె బాజా చాణక్యనితి దీనీ 

కోందదు. దీనికింజాలిన రకమా మజియొకటీ లేదు. కొకపోయిన "నాపురోహి 

తుంజెక్కుడ ! 'నా (ప్రబలళతులైన చేవరోజాను దన యింట దాంచుకుక్కండ ! ఎస 

డురా అక్కడ ? 
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(“నీపథ్యమున మహ్మపభూ ! సేనాధిపతి చెజిసాలలోం (బవేశించినాండు. 

తిరుగ “నేమిసెలవు ? 
సోమ.....ప్పరోహితు నిట్లు. బంపుము, 

(నేపథ్యమున) చి “త్తమ 

SP SE లేన౦ంతనూ[క్రమున నిప్పుడువచ్చిన నవ్హ మేమున్నది. అతని 
'సోనమున మజీయొకని నియమింపవచ్చును. ఆదిగాక మిగి లినవారీంక నలుగురున్నారు 

కదా... రాజ ముపోయ్యి తం|డిపోయిన జేవరాజు (బతికియుండినయెడలం దిరుగ "నెంత 

"కొలమునకోగాని యింతటం దలయె త్సంగలండా, అప్పటి శేడైన వొక మాయాతం౧త్రేము 

జతపడక యుండనాం 

(చం(దకేఖరస్వామి (ప్రవేశించును.) 

సోమ....(శేచి ఓమ్ గురుభ్యోనమః ఫ్రీపరమగు రుభ్యో నమః హూ "హె _ 
హె (వికటముగా నవ్వును) 

చం(ద--(తనలో) 

గీ చుంబనము సీయం గరువంగం 4 జూచు తాంచు 

చెవులు నిక్కించు€ దన్న నెం 4 చినవాయంబు 

సాపడంగనున్న మొసలి 4 బావృముల విడుచు! 

గొట్టుటకుముందు నవ్వును + గోపనుండు, 
ఈపూట నాన డేవాడేవేషుతప్పదు. కౌని.కోనున్నది కౌకమానునా!' 

గీ, ధరణిపతియన్న మెట్టులో 4 తన్ను నకు 
(పభునిబట్ట యెట్టిదొ వేతి 4 బడితె యే 

రువల యేశుని పెఖుటాె 4 కొటునకు 
టయ రు ౧ 

అద్ది గహీయించి యిది వల 4 దనుటతగు నె! 

సోమ. కీమచ్ల (ద్ర కేఖరభగ వాశ్పాదాబార్యేభ్యేనమః ఏదీ ఒక్క అశీర్వచ 

నఫుయబనస ! శతంజీవే._ ఏదీ, 

చంద్రశతంజీజే” [అని చదువును] 
సోమ.ఎఏవయడురా శఠంజీవే. నేనా 'బేవరాజా ? నీగోంతుకగోయ్యం ఆం] 

ఎవండురా అక్కడ, (ఇద్దదుజుభటులు (ప్రవేశింతురు భటులారా ! వానిఇెవులు పట్టు 
కానుడు. 

(ఇద్దజు 'చెిటీయొక' “చేని పట్టుకొందురు) 

సోవు....జోకొయించుండు, చేనుకళు ముందున కడ ఆలాగున... అదిగో 

ఆలాగున...భటులారా ! వానిచెవుల కండలముల లాగి'వేయు(డు. నీలలు (త్రిపుటకోదు 
చెవుల (దెంపుండుం 
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చంద వారవారా..వారహరా  (చెన్రల నీలలు (త్రిప్పి కండలములుర్రీసి 
(బాహ్మణమేధమలో సోమయాజివన నీకౌ కుండలములు తేగినని ! శాజేందా ! భరిం 
వ్రుమ (అని రాజునెదుటం భెట్టును.) 

సోను _ థాహ్మాణమేఢ మింకౌనీది? నిన్నేన(గు చేత (దొక్కి౦పక మాను 

దునా. నీమాంసమును *వండించి నావేంటటకుక్కలకు "పెట్టింపనివేళమైనదా...ఏద్సీ 

ఆశ్లోకముఎవిశ్వాసఘాకుకుని నూంసము ముక్కలైన సస్పృశింపవనుళోకము నిజనుగునో 

కాదో చూడక మానుదునాఎనీ కు నాచేతిలోం జావ్ర నిశ్చయము, నేనాధిపతియంత 

వానికే లెక్కలేదు కొని_ 

చంద్ర ==వారహరా._ సే నాధిపతిని జంపించితివాయేమి ? 

సోమ.....శీరఃఖండన మసహోత్సవమునకు ముహూ ర్హ ముంచుటశే నిన్నూ రమ్మం 
టిని, తారాబలచం[దబలములు కుదిరినయెడల నీశుభకార్యముకాడC బనిలోపని జరిగింపం 

నలంచితిని. "నేను వెల్తిపడితిని గాని నీక దాారామై[(తి కుదురనియెడల మోరిద్దబు గ లిసీ 

ఘ(ట చేసి చేవరాజున కభయమిచ్చి మమీలరక్షీంచియుందుకు! మియిద్దజణ కొక క్షై_ముహూా 
రము చాలు._భటులారా ! యీతంశఖములు చెణీయొకటి విసికొను(డు- "నేను రమ్మన్న 

ప్పుడు రావచ్చును పొండు, 

భటులు (నిమ్మ-_మింళురు.) 

చం(ద--ఇప్పుడు మీరన్న నేరమునశే చేనాపలిని వఎజసాలలో నుంచినయెడల 

నాతనిని వెంటే విముక్త నిగాం జేయుండు. 

సోమ....నీవం. (బథానత్వముకూడ సీయనక్కరలేదేమి ? నీవు మంత్రిపదవి 
చేడ్డువు. అతండు 'సేనాపతిత్వము వెలింగించును._ నర్మదా 'చాణతీర్గములో నాభికలిపీ 

నాకిచ్చి నాసింహాసననుమియ చేపరాజును సీంగారింతురు. మోరింతవారు 'కౌకపోరు.. 

బోడుగుండ్ల తుపాకితో మిమ్మిద్దణు నొక్క వేటుతో 6 జంపకుందునా. 

చం(ధద్రమహా(ప్రభూ ! నన్ను మోబుద్ధికింద్ *చిన చిత్రవిచిత్ర కల్పన ననుసరించి 
శిక్షీంపవచ్చును_కౌని సేనాధిపతి నేమియు జేయందగదు._ చేవరాజు మాయింటికి 
వచ్చుట యాత డెటులగనే యెజటులండు. నీ నభయమిచ్చుట అంతకంటే నెబుగడు. 
అతండు చేవరాజని మొదట సేనాధిపతి నంబేహించినమూట సత్యము ముమ్మాటికి 

సత్యము._ఆతండు నాబావ యని చెప్పి "నే నాతని మోన'పెట్టితిని, "నేనే రాజ(ద్రోహిని. 
అతండు కాయడు_ఆకతనికి శిక్ష తగదు, శిమషకు. దగినవారిని కీకీ ంపకపోన్రటకరాటు శిక్షకు 

దగనివారిని శిక్షించుట 'రాజ్యకల్లోలమునకు. (బబలతరకెరణము. 

సోమ__నీగొంతుక  గొయ్య_రాజనీతులు నీవే నాళం జెప్పుచుంటివంటరా ! 
సోమనాధ దేవుని యన్నము 'జేవరాబుపదమేకొదంటరా ! నిరాజనీత్కి నీబుద్ధి "థె లిపోనుం 

(పథు(ద్రోహీ_పరాభి మానీ.పశువా... 

చంద... అయ్యా! వాక్సౌరవ్యము కూడదు.ఆడి (పభున్ష్నలక బొ త్తిగాకూడదు, 
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మూండువై పులందు 4 మున్నీటి చలువయు( 

బైన మంచుకొండ 4 చారుచలున 

గంగతల్లి మొదలు 4 కావేరివజకును 

నడుమనున్న పుణ్య + నదులచలువ 

మట్టిపురు గు మొదలు 4+ మహిపతివజణకొక్వ్య- 

ఛవూతత_త్త్రమనుచు. 4 బూవునైన 

జిదుమం బాపనునుచు( 4 జెప్పిన బుద్ధుని 

(వేమమతపుసుధల 4 వెల్లిచలువ 
అన్య'తారణమున + కాళ్ళ దుర్షతిజూడ 

నట్టి యోగి సుద్ద 4 బొట్టు చలువ 

శామతారకమును 4 (బ్రజలెల్లంటాడిన 

పుట్టలేనె కవిత 4 పొలుపుచలువ 
ఇంత చలువ యుర్వి 4 యెల్ల వ్యాపించిన 

యింతచలువలోలుగు 4 నిటనుబుట్టి 

'అ్యపలుకు లెట్టు 4 లాజెదవకళూటా 
సహజమైన వేమ 4 చలువవిడిచి. 

ఫోమ-అబ్బ ! అబ్బ ! మాకిప్పుడు వేదాంతోపేళ 'మొనర్సుచుంటివంట ర్కా 
చండాలుల్తా ! నాకడువుగాల్నిన నీ నెత్తిపై బన్నిరు చల్లుమందువా ! ! నా (పక్కను 
భూలముక బొడిచిన నిన్ను బుగ్గపై ముద్దుపిట్టుకొనుమందునో ! ! మండుచున్న యగ్శ్నిపర్వ 

తమునుండి మలయమారుతేము 'పచ్చునంటరా! 1 

. చంద్ర కఠినవాక్యనులేల ! మో చేత నధికౌగమున్నది. మహాప్రభూ ! "నేను 
'రాజధ్రోవామొనర్చితిని. అట్ల్టొప్పుకొనుచు న్నాను, పరుష వాక్యము 'రానియకుండ నన్ను 
శికింప గున నః 

గీ క_త్తిచేత జనునికాయంబు 4 ns 
' నోటిచేత మనను 4 తూటుపడు 

దారుఘాతేమునను 4 PE 

రిట్టుచేత మనసు 4 దెగుట నిజము, 

సోమ..._కృతన్నుత చే నాకను దగలంబెట్టువానిన యథమాధము( డశవ్వే ఇప్పుడు ' 

నను డాశునని' ఈుడ్చెద వేమిరా ? 



చ'ళుర్ధాంకము a9 

చంద. మహారాజా ! కృతఘ్నత దోవమని యజులయకపోలేదు కౌన్సి యాష 
న్నుండగు. నతిథికి (బ్రావ్మణనిధి ననుసరించి యిచ్చిన యభయనవాక్యమును మోజుట 

యంతేకంకు దోషమని నేను బేవరాజునెడల నట్లాచరింపవలసి వచ్చెను. 

సోమ..-అనలాం గృతఘ్నుతకంశకె నస సక్యేక ధనము దోవతరమని యట్లొనల్సితివి. 
ఆమాట స్పష్టముగా చేడువరాదా ! అంతేకోదా! 

చందన సంజేహించుచ్చు ఆ. అంతే. 
సోను_ఆటులెన దేవరాజు సీ బావయని యేల దొంగగడ్డీ దింటివి? 

చంద ఆపన్న (డగు ద్విజుని రక్షణమున నసత్యమాడవచ్చునని యట్లు వ్లేసితినిం 

సోమ.._ఎక్కడి కక్క_డకు విశేవనూ[తములు-ఎక్క_డికక్క_డకు వితుఫ్రులు=జాని 

దానిగ్భవాములో దాంచుటా ! ఎవడైన గనిప ట్రినచో నీమె మావీ నత ల్లి గారనిబొంళుటా? 
చాసిచానినిం ద లి ఇళైలనెదవేమిరా ( (ఛాహ్మణ "కార్చాను (డా యని  మొవ్వంైననడుగ 

“వారిజాతులం్ దస సత్య మాడ వచ్చునని వె శేషికన్యూ క తమును జెప్పుటా! ఇదేనా (భఛావ్మా 

ణత్వేము ! కల్లు (తాగలహడదని శాసించితివికదా నీనేల (తౌగితినిరా ద్విజపళువా యని 

యడుగ ళక్లిపూజలో నది సమ్మత మేయని సాధించుటా ! మాంసమును .దినయహాడదని 

శాసీంచితివిగదా మాంసమేల తింటివిరా బాపనపీళశావీయని యడుగ యజ్ఞ కౌర్యములం 
దడి విధియని నిర్వచించుటా ! 

చంద్ర-_నుహారాజా ! అట్టె నోరు చేసికొనక యి(కంజాలించు, 

ఫోను. (లేచ్చి చేను జాలించుటకోదు. నిన్ను జంపెదను. భొవుము చండా 
లుండా ! చావ్రము. (జుట్టు పట్టుకొని క క్ర త్తితో నటుకంబోవును.) 

కాత్యాయని. (పటా శ్రే పమున బజేశించి హా! రాజేం[దా! నన్ను ంజంఫుము 
నన్ను (జంవుము. చేవరాజును నాయింటంజేర్చినది చేను. దేవరాజని తెలియక యాళని 
రక్నీంతునని మంగళనూ[తముతోం ([బమాణముచేసీయుంటిని. ఈతం డప్పటికింకం గోటు 
లో నే యుండుటచేత నీ సంగతి నేమియు నెటు(డు. తరువాత దెలిసి నన్ను బహు 

భంగుల దూషించినాండు. నీ యెడలం.గృతభ్ను తేజావుట కెంతమా(్ర మివ్షపడలేదు. 
తుదకు ఆపన్ను (డైన యతిథినిం బొమ్మన నోరీరాక భార్యమాటం (ద్రోసివై. చుటిస్ మనను 
'రాక్క ఆభయవాక్యమును మిరలేక' యట్లాచరించి నాయడు. దీనికంతకును మూలనును 
జీను; నన్ను శివ్షీంపుండుు నువారాజూ ! ఆతనిని వదలి వేయుము. 

ఛం్యద్ర.-కాత్యాయనీ ! వా! ఎంతపనిచేసితివి. నరకలోకమున  యమునిచే 
శిక్షనొందనక్క-జలేమండ నిక్క_డ రాజుచే శిక్షనొందుదుంటినని మహానంద మొందు 

చున్న నాకం దిరుగ సంతాపమును గలుగ జేసితివా ? 

సోమ... కాత్యాయని! అండుదాని యనకతవకల కన్నిటికిం దలయూసప్రు మగ 
వానిని జంపవలసీన' దే, సాధారణముగా నాండుదానికి నితిలేదు. మగవానికి బుద్ధిలేదు. 

కాశా లిటు ల్మెన నిద్దఅనుగూడం జంవ్రుము. ఆహితులను దలు ముగాం 

జంపలేక పురోహితదంపతులను న్వయముగా దలాలివల్యె జంపవ్రుటకో సిద్ధస డిన ,మహా 
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రా జీ చేశమునత (బభుయడ్రైనప్పుడు 'దేళాదృష్టమింకం 'జెప్పవలనీనజేమి ? "కోనీ 

ఇంఠకును దేవరాజు మాకర్శముజూలక యాదృచ్చికముగాం దలుఫురీసీయుండుటేక 

మూ యింట6 (బవేశించినందులకేగదా మాక్షీశిక్ష ! సామాన్య నర ప్రకృతి ననుసరించి 'మే 
మాతనికిచ్చిన యాతిథ్యమునశే కదా మాకీగాంతుక్రోత ! సెబాప్! సెబాస్! నివు శౌర్య 

వంతుండవేమెినయెడల దేమువేసిన ఈపనికి నివు శిరఃకంపనమొనర్చవల సీనదే ! ళ(త్రువు 

(ప్రబలవ్యాధిలో నున్నాండని తెలిసి వైద 'వేనము వేసికొని యాతలి (ప్రాణము కాపాడి 

యాతనిని దృఢగా[త్రసంపన్నునిగంజేసీ తరవాత నాతేనితోం బోరాడిన మహాళూరుల 
ముందు నీవెట్టివాండవో, నిదురబోవుచుండ గొంతు నుమిలియో ఆన్న ములో విసము 

"పెట్టించియో, కూంతు(పక్కలోని క "కాకర్షి చ్చి గుమ్మములో  (తాయబామును గరపీం 

చియో శత్రువులను జంపుటయే మహాపోరువ నునుకొనుచుం టిని కాయోలు. డేగ కన్నశ్లు 
తెజచి చూచుసరికి మిగిలిన పక్షులన్ని యు "జపెజపలాడి (క్రింద బడినట్టు (పతాపశొలి 

పీరు వినుసరికే శత్రువులు ee దక్కియుండవల సీన బే, జేవారాజా నీ చారి పడ 
కుండ మేము తస్పీంచినందులళు మా మె నాగ హించితివా ? లోకమంతయు "దేవరాజు 
పక్షమున జేరి నీపై దాడివెడలినను నీవు 5 చెక్క చదజక యుండవలనినదే. ఆ(డుదాన 
నైన నేను దేవరాజు నెట్టు రక్షింపలలను ? పురోహిత (వాహ్ముణుట్లైన యాతండాతేని 
కట్లు సాహాయ్యమాచరింపల లండు? అట్టిచో వమూమూలమున"నే సీస 'దేపరాబా సాధీ 

నుండు "కాకపోయెనని తీవజపడుచుండులు తగునా ! నీవ బెదరించుటవలన నీ పక్షీని 

"న్ గొట్టలేకపోయితినని కూంథును గొట్టువాం జేనుంతగుజికలవాండు. నీవు మాయిం 

టీలో నుంటవేళ నాభార్య నాకు స్వాధీను'రాలు “కాథండనున్నదని యత్తగారి బోడి 

తలపై జాయివేయునల్లు జేమంతమగవాండు ! 

సోమ... చాలు, ఇంకయజాలించు. ఇంకంజూలించు. భటులారా! రండు, (ఇద్దజు 

భటులు (ప్రనేశింతురు) మిగు వీరి నిద్దజను జెలియొక గోతిలో గొంతువజకుం బూడ్చుండుం 
పూ ర్రిగాం బూడ్చినయెడల వెంటినే చత్తురు. అది నాకీవ్షములేదు. గోతులను క్రీ భుముగా 
(దవ్వుండు. వీరిని (బాతించిగాని నేను నోటలాోనికి బోను. 

భటుండు.....గంజివాక్పుకై (తవ్విన నిలువుగోతులలో పట్టిని ఇండుమూండున్నవిః 

సోమ. ఆటులైన మజింఠమంచిది, "కౌనిండు. 
శాత్యొా_ రాజా ! మాయిద్దజ నొక్క-గోతిలో-నే పూడ్చి ఫుణ్యమును గట్టు 

కొనుముం 

సోమ___ఆందులకు 'నాయాశే, పణలేదు. భటులారా! ఒకగోత నిద్దజనుంచు(డు 

భటులారా ! "కౌపక్క_జులేదుగాని అయినను మోరీ (ప్రక్కలనే గావుండుట మంచిది. 
(భటులు వారిని గోతిలో గొంతువటుకుం బూడ్తుకు.) 

చంద్ర.రాజా ! నిర్లోషుండైన 'నేనాధిపతికి మాత్రము శిక్ష తప్పీంపుము. 

"కాత్యా.....రాజాధమా ! (బ్రహ్మవాత్యాపాపము శీఘంముగ నిళఘుఫలించునుగాకం 

సోమ..._(నిన్క్ర్రిమించును.) 
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కాత్యా... నాధా! పరమదుర్మార్లుం 'జెంతపనిం చేసినాడు. వి! వో! హా! 

చం(ద--ఆతంటేమి చేసీ నాయడు? 

గీ, మనకు గష్టము రాజచ్చు + ననుటుశాని 
యద్ది రాజరా జిచ్చినాం 4 డనుట తగును 

మనకు సౌఖ్యము రాజిచ్చు 4 ననుబకొని 

యద్ది రాజరా జిచ్చినాం + డనుట తగును 

అశనిమేఘు(డు పడవెచె 4 ననుకుకాని 

వానిపై వారు పడవెచి 4 దాని నిలను 

వర్గమును మేఘుండొసంగు న 4 న్పలుశెశాని, 
వాని పెవాండొసంగును € దాని మనకు 

మనకు సుఖమును రాజిచ్చు, 4 మాటయెన 

నతండు సుఖముైై చెడదేను 4 లాడుకుల! 

మనకు. గప్టము రాజిచ్చు + మాటమైన( 

(బభుండు మనకంె6 గష్టముల్ 4 పడయ నేల 

( పాకృతియె సౌఖ్య దుఃఖకా 4 రణము వినుమి, 

ఈశ రు ౭డు తత్సలము పంచి 4 యిచ్చువాండు, 

గాని యాశ్వరునిందింపం 4 గలున మగును 
మనము మనలనె నిందించు 4 కొనుట తగును 

మనుజపతిని దిట్ట + మజియింత దోవంబు 

మోంతకూలి యతండు 4 దాతకాండు 

వెట్టిపనికి నతని 4 దిట్టుటకూడ న్యా 

ఇకను రాజుమాట 4 నె త్తవలదు, 

కాత్యో__మోరో పురములు. బ్రహ్మానిష్టాస అవన లహ. నను దరింతురు_ 

సినా(డుదానను_నాగతియేమి ? నాకో భోకిసాభన మేదైన నూపీరి యింక నాడు 

చుండ "నీ బోధింపరా, 

చంద. 

గ, మూనవతీకీ నైన 4 మగచానికే నను 

దర్భశయ్య నై సం 4 దలికు* సజ్జ, 
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నైన నెల్లయప్పు 4 డర్గ సాధనము పం 

ఇాక్షరీజపంబె 4 యగునుగాచె, 

ల్పీం_నమశ్శీవాయి యని యనుము, 

"కాళ్యా..-ఓం నమశ్శివాయ. ఓం నమశ్శివాయ... ఓం నమశ్శివాయ. 

చం(ద్ర---హర! ఓంహర_హర_మహాబీవళంభూ 1) ఆని ఊపిరి బాగుగానున్నంత 

సేవ గ టిగా నప్పుడప్పు డజచి లోనం బం'చాక్షరిని నిళ్ల ్పలముగ జవీంచుకిెనుము. 

కాత్యావార! ఓం_వార_వార_మహాదేవళంభూ 
చంద్ర--వార... ఓం _ హార _ హర..నుహో దేవళంభూఇయక మాటలాడక జపము 

జేసికానుము. 

కాత్యా నాకు గొంతు బిగిసికొని పోవు దున్నట్లున్నది. భయమువై చుచున్న ది. 

చం(ద్ర---ననుం జంపు, నన్ను జంపుమని రాజుతో మొట్టమొదట ఛై ర్యమున 

దీవరించితి వే_ఇప్పుడు భయమేల ? 

“కాళ్యా...అప్పుడు నాకేమో యావేళము వచ్చినట్టయ్యెను. అదిగాక (శ్రీని 
జంపండనుకొంటిని. నాథా! ఇకేమిగతిం ఎంతో ఫఘనతతో (బదికి యిష్పుడింత సీచ 

ముగా జూవవలసీనజేనాం 

చం(ధ్ర--హెచ్చుతగ్గు లనుకొనినవి (బ్రతుకులో "కాని చావులోలేవు, 

గీ, వండుటాకు చెట్టు 4 నుండి రాలుటలోను 

బై నినుండీ చుక్క + పడుటలోను 

గలుగు భేద మేమి 4 కాల చకావేగ 

మునను జారునన్ని 4 ముందు వెనుక, 
చంద్ర--కాత్యాయనీ! అత్యంతన్వల్పనుగు "కౌలము శుష్కనంబేనానులతో 

వృధపోనీయక మృతికి నర రాలి. యుండుము, నునుజున కింతకంశు ముంచి 

నమయము లేదునుమూ! 

"కాత్యా.....నాము మలీలేదు. మాళెక్క-డళుం బోవుదురో నన్నుగూడ నక్కడకుం 

దీసికొనిపొండు._.నేనుం (ద్రికరణశుద్దిగా మి ధగ్శపత్నిని, మహాత్మా! ఇక్కడ . నొక్క 
సోత్సిలోనున్న స్తే 'యెక్కడనో అక్క-డనూడ నొకచోటనుండునట్లు వేయుండు. 

చం(ద్ర---అబ్బ--పోనిము .+-మాటలాడకండ నుండలేవా? 

'కాళ్యా......-సేనుండలేను...తలయటుపెట్టమం డా నావంక "పెట్టుడు (వీడ్చును) 

(నేపథ్యనున) ఆమ్మా! ఏడువకుము...వచ్చుచు'న్నానుం 

కాశ్యా..నాథా!. ఎన్వరో మనల రక్షించుటకు కోంభోలు వచ్చుచున్నారు. 

(పదికి (ప్రవేశించును.) 
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పద్మి-అమ్మా! స్వామిగారు మిరు నెట్లున్నారో చూచి మోక చేతనైన 
సాయమును జేయుమని మాయమ్మ సర్వమంగ భమ్మ-గారు నన్ను ౬ బ౧సీ నారు. 

"కాళ్యా---భగవంతుం డామెకు మే లొసంగుగాక! నీ వొక్క-తెవే వచ్చితివి 

గద్యా మౌశెట్టిసాయముం జేయ గలవు ? "కాని ఆ(ప్రక్కను భటులు లేరా ? 

పది నారో దూరమున ని(దించుచున్నారుం 

శాశ్యా_ఇప్పుడేకొ దా_అప్పుడే నిద్రించుచున్నారా ? 
పది.విందులలోేం జెడ(ద్రాగిన ముండకొడుకులము నిధగాక నమెటీమున్నది? 

అమ్మా! మిమ్ము. 'జెట్లకు విజిచికట్టినారని తెలిసి బంధములు గోయుటకు గత్తినిచ్చి 

యామె నన్ను. బంపినది. తిరుగం బోయి యామెతోం జెప్పి తగిన సహాయులను దీసి 
కొని వత్తును. భయపడవలదు. ఒక్క_పరుగున వత్తును. (పోవును) 

కాత్యా__ నాధా! (బతుకలోలమని తోంచుచున్నది. ఇదిగో మోరింత సేపటి 

నుండియు మాటలాడలేజేమి ? మెటమియుం దొందరలేదుకద. 

చం(ద్ర--తొందర లేదు. 

(శేపథ్యమున తోొందరలేదు.... తొందర లేదు. ఫరుగ త్రక మేము నీకు వోని 

చేయము. 
(మరియొక కంఠరవమున అన్ముయ్యో! అమ్మయ్యా! (కేకలు) 

'కాత్యా --అయ్యయ్యోో! అయ్యయ్యో! అబేమి? 

(భీమన్న 'భెరవన్న్క కేళవన్న్య ళ్యత్రుంజయుండ్కు పద్భినియు. (బ్రవేశింతురు) 

వైరం నేనుం గవిని. రసగవాణములో నాయంతవాండు లేడు. అఆందజికంటి 

మొదటిముద్దు నాది. షపోడళనుహిరాజులు "పెట్టుకొన్న ముద్దుల కంశు నొక్కకవి "పెట్టు 

ఘన్న్న ముద్దున్న దే అది నిశ్రేపఠత్వసామంతము. 

భీమ....నిక్షేపతత్వసామంఠ'మేమ్మి నీమొగము! ఆర్థములేనిమాట == 
భిర....(ఆపు ఆర్రము చూచినయెడలం గవిత్వము చెప్పినావే..... 

శేళ.(అప) 'భైరవన్నా! ఉండు_మనము వచ్చినపని యేదో చూచుకొనవల 
యునుగాని లేనిపోని గొడవలలో దిగళసాడదు.  మనదొర యంత చండళశాననుడో 
యెజుగదువుకద, 

' కళతుంా(ఆప ఏంతేచండశాననుడు గానియెడల నేను గల్లు మానివేయుదునా! 
జలగ ర _క్టమువీల్పుట మానెనని వినియుంటివా? 

భీము.....(అప ఆండుదానికగవులలో బడినయెడల నందణ మిక్కడ జచ్చిన 
పోరమే, “కౌవున మనపనితప్ప మన కింకాకటి తగదు. అమ్మి! ఈయూరం బురో 
పీతుం "జెవరు? | 

పద్మిని. ఆయనలో మిశేమిపనియున్నది ? 
భిరకవి గారికీ గర్భాదాన ముహనొ రము "పట్టవలయునుగాదా ? 

నాక 
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పది ఆయన చం_ద్రోఖరస్వ్యామిగారు. 

భీమ....ఆయనకొక భార్యయున్నడా ? 
పద్ని---ఆ'మెపేరు "కాత్యాయని. 

ఫీమ._సశేకొని వా రిల్లెక్క_డ? 

పద్ని---దోచుకొందు రాయీమి? 

భీమ... ఉఈయహువారితోం బనియున్నది. ఇదివజకు విన్న వె ఖరిననుసరించి వారి 
యింటికి వెళ్ళియుంటిమి. ఇంటికీ. దాళము వె చియున్నదిం నారిద్ద "అచ్చటనున్నారో 

చెప్పినయెడల నీకేమెన నిచ్చెదము, 

పదివారిని మీరు హీంసీంపమని (ప్రమాణముచేసీన యెడలను నన్ను బాధింప 

కండ వదలివెచునెడలన్కు వారిని మోకుం గనయణణుతును. వారు మిసాహాయ్యమును 

గోరందగినస్లితిలో నున్నారు, 

ఫీమ._కాళికమ్ము పాదాలతోడు. ఆయన కౌళుల "నెత్తినిబెట్టుకొందుము. 
నిన్ను వదలి"పెట్టుదుము. 

పద్మి.ఆటు లైన రండు. (వారు చంద్రశేఖరస్వామియొద్దకుం బోవుదురు.) 
పద్మి_అదిగో చూడుడు. రాజకిక్షీతులై వా రిట్లున్న్రారు. ఇప్పటివజళు 

(బదికి యున్నారు, 

ఫీమ..చూచెద వేమీరా? మన్ను తీసివేయుము. చేతులతో లాగివేయుము, 
శతుం-ఇక్క-డ బడితె లున్న వి* సంటకజ్టలు'కొంబోలురా......(తవ్వ'రాం 

కేళ. కానీ -'కౌనీ_త్వరగా_త్వర-గా, 

(చం(ద్రశేఖరస్వామిని దొంగలు “సెకిడీయుదురు. 'కాత్యాయనిని బద్నినితీయునుం) 

ఖైర-- చంద శేఖిరస్యామిగారు! దండాలు, "కాత్యాయనమ్ము'గారు! దంచజచాలు 

పద్శిని నీనింకంబొమ్ము * 

పద్మి(ఆప) వీరు మికొపకృతిచేయరు; భయములేదు. *నేనుబోయి మాయమ్మ 
గారితో "నేమి చెప్పుదును? 

కాత్యా-_(రబాస్యముగల పదినితోో మిదయకు సంతసీంచితిననియు, "దైవ 
కొటాక్షమున్న ముందు గల సికొందుమునియు జెప్పుము. చూడుపద్నినీ నీవు. నర్వమంగ 

ళమ్ళ్ముకు. (బియడాసివికౌవున. నంతవారమై 'మే'మేమైన లేఖ్యవాయునెడల నది నీకు 
ముందుగా6 బంవ్రదును. నీవామెకుం గనలటచి యామెజాబును 'నాకఘంబంపుచుండన!లెన 

నీ మాధ్యస్య్యమున మాసఖ్యమింక నఫీవృద్ధినియొందుంగాక, 

: పన్మి.ఆ'టే. పోయెదను స్య్వామిగారూ! 

శర-(ఆప) నక్షత్రము తిరిగిరాఘండ్క నిన్ను ముధుపెట్టుకొొ౦ందునో లేవో. 

నాతమాషా, (పద్మిని నిష్క_మించును) 

చంద్ర = నాయనలారా! మీశెన్వ న? . ' 
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భీమ ఎవ్వరై నేమి ? మీ మిత్రులము. 

చం(ద మోరోవేసినకయుపకౌరమే యీసంగతి చెప్పుచున్నది. మేము మొకం 
(బ్రత్యుపకార కాయం వెప్పునెడల నట్లు చేయుటకు సిద్దముగా నున్నాముం 

ఫీమ..._మౌరు మేము ఇెన్సీనట్టు మాతో వచ్చుటయే మాక (బత్యుపకొరము, 
చం[ద-మోతో మేమేల రావలయును ? 

థీను-_ మా రాజుగారు మిమ్ములను దీసికొనిరమ్మని యాజ్ఞాపించుటచే వచ్చినాను, 

చంధ--మోరాజుగారెన్వరు ? 
భీము. ఆనంగతులే మియు. జెప్పవీలులేదు. నడువుండుం 

"కొాత్యా-.-(ఆప) నాధా! సం బేవామక్థాఆ లేదు, వీరిట్టివానై నను మనయెడల 

మంచివారు. ఈరాజునొద్ద మనమింక నుండువారము శాముగదొ | 

చం[ద్ర-_మేమురానియెడల మిశేమి చేసెదరు ? 
ఫీమ..బఅత్మా-రముదక్క. నంతకంళు చేమున్నది ? 

చంద్ర--ఎటులైన మమ్ము దీసికొని వెళ్ళుటకే నిళ్చయించుకొనినారా? 

భీము... మానిళ్చృయ'మెంక బాపూ మా(ప్రభువుగారి యాజ్ఞ యది. 

శాత్యా_(తనలో) వీరి ప్రభువుచేవరాజై యుండుట కవకౌళము కనయిడదు 
అఆశనిరాజ్యముకాడ యీరాజునకు సా రధీగమైనట్లు తెలియుచున్నది, ((ప్రకౌళముగా) 
నాయనా ! మీ(ప్రభున్రలెవరో ang ఏ మోరాబుటేళేదియో చెప్పిదవా ? 

ఫీన__ అమ్మా! క్షమింప్రుడు; త్వరగరండుం 

చం(ద్ర---సళే నడువుండు. వచ్చుచున్నాము. (తనలో) హారవారా.ఏమిది? 
కొలది దినముల (క్రింధటివణ 'కెట్టిచిక్క_లు 'లేకం'జెనే_ఊన్న-'బేదియో6 దినుచు నెపరికిని 
హోనికోరక యసత్యమునళు( బోవక (పచ్చన్నమున నొక పంచను గాలత్షైపముం జేయు 
చుంటినే, ఏన్ని మార్పు లెంళలో వచ్చినవి. ఇవియన్నియు నేనే బెచ్చుకొన్నవా_--నా 

యిష్షమే కనంబడదే* నాబుదికి బనియే కనగయుడదే. జేవరాజును నాయింటికి రమ్మం 
టినా ! అతనిని జేర్చునుని సౌథార్యతో మాటయెననంటినా. లేదే. ఆతండేల రావల 

యును! వచ్చినాడు. ఆకనిని నాఖార్యయేల చేశ్చవలెను! ఆతనిని వదలుక్రొనవలయు 
నని "మొదటిశళుండియు 'జేవులాడితినే! ఎంతయో పట్టుపట్టికిన, ఏదీ... నాబుద్ధి యక్కడ 
చేమిపనిచేయయలిగినది ? ఆతనికొఅ కనత్యమాడితినే! కల(భన్టతనొందితినే_ఇంత 
కంశు మవహాపతీన మున్నదాం కన్నిరారడాల న న నీను బుద్దిపూర్యకముగ "జీ యిట్లు 
పతిశుండనై తినా, ఏవిషయభెాగము న ీ కీంచి "నేనిట్లయతిని, ఇచ్చటంహడ భగవంతుం 

డిచ్చిక బుద్దికి వినిరోాగములేకపోయెానే. కులదేవత గానుండవల సీన నన్ను రాజు 

గోంతిలోం బూడ్చిపెట్టించెనే. పోని, చాగుగానేజరిగినది. ఆనోంతిలోనే (పొణములు 

విడుపవలయునని దృఢనిళ ఏయుండవై యుండగా యిట్లగుటయేల? నారమాహయీమి- 
తుదకుజరిగినచేమి ? పోని, గోంతినుండివిము క్రియినవెంటే యిక రాజనుళబ్ల'మైన 

నుచ్భరింపకండ వారు “కాశీ శ్రేతమనకుంభోయి. యక కడం (బాణములు. నిడువ బలిన్ట 
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సంకల్పమును బూనియుంటి నే. ఏదీ_ఆట్లు చేయలోలిగితినా. ఈబుదియుండి నాకేమి 
పనిచేయుచున్నది. పాపాక్సుండనైన సేనెక్కడ. వారణాసియెక్కడ్య ఏకొండగువా 
లోనో (ప్రచ్చన్నముగ వారనామస్నరణ 'మొనర్చుకొనుచుం గాలశ్షే పమెనం జేయమండ 
యిప్పుడు వీరితో దగదుగమ్మాయని (ప్రయాణమా! ఎక్కడకు? దొంగల రాజ్యమునకు 
శాయబోలు. ఎందులకు_వారిపభువ్రును సేవించుటకు. ఏమిోయీిపాపము..__వారవారా! 
పనిచేయని యీబుద్గిని నరలకేల(పసాదించితివి, వారిని బాధించుట'కై యిచ్చినట్లా_నుఖ 
పెట్టుటకై. యిచ్చినట్లా..కొడిగట్రి మనుకుచున్న యీచచ్చు దీపము లేభండినయెడల 
గాధాంధకారములో 'వెంండితోవుక్రింంం (ధ్రోసికొనిపోయి యుందుమేమో! ఎత్తుపల్లము 
గాను పల్లము లెత్తుగాన్సు నడ్డముగానున్నది బయలుగాన్ఫు బయలుగానున్నది యడ్డము 
గాను గనబఆఅచుచు ని భాగ్యములో సర్వదా గాలికి ఇదరుచున్న యీికొరవిదయ్యఫు 
వెలుతురుచే గాలిలోంబడువరకుం. చెలియమన్స దే. (బహ్మారం(ధసానమున టంగుమని 
చెట్టుకొమ్ముయో కొండయంచో తగులువజకుం 'దెలియకన్న జే, వేరవారా! ఈ(ప్రపంచ 
పదార్థస్థితిని 'దెలిసికానుటకే యక్క_ఆకురాని యీమసకమెల్ల కంటితో నిన్నుం గూడం 
జూడవలసినదనియేనా నీయభిపాయము ? 

భీమ _ అయ్యా! ,రాళేని? మాకాలన్యమగణుచున్నది. దగ్గజదారిమైనను జూల 
దూూరమిపచున్నది. 

చం(ద్ర---నీ వీడ్చుకొనిపోవుచుండంగా రాకపోవుట యేల ? 
గీ, ఇతని నతండీడ్చు వేజొక్క- 6 + డతనిసీశ్చు 

అంద ఆఅందటనీడ్చు 4 కయ్యం బెజగతి 
అందటు స్వతంతరాజు లూ 4 వాములయందు 

చానిసలకం"కు బానిసల్ 4 పసనులయందు. 

(అందటం నిష్క9మింతురు) 

ఇది దతం రాంక్ మా 
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పంచమాంకము, 

(పదేళము..._.వరాహపురాంతఃపుర బహీః(పదేశము. 

(పవేశ ము.'భెరవన్న -(పూర్యము చేవరాజు తప్పించుకొని వచ్చిన పారాజవాను 

దుస్తులతో డవాలితో పద్మిని 

పద్నిని..-నీ వెవండవు? 

ఇర రాజభటుండనని దుస్తులు చెప్పుచున్నవి; ఇదిగో డవాలి 'ఇప్పుచున్న ది. 

పద్మి--ఆస సంగతినెటుయకపోలేదు. నాతో -చేమిపనియుండి నగరులోనికి వా ర్త 
నంవీతివి? 

భర నీతో పనిలేనివారుందురా! కోటతో సంబంధ మున్న వారికి చాసితోం 

బని లేకండం దప్పునా ? 

పద్ని---ఇాలు, అధిక(ప్రసంగమేల! నాతో "నేమిపనియున్నదో వేగముగా 
'జెప్పుము 

భెరంాచెప్పుటకై వచ్చి మానివేయనుగాన్సి నా మొగమువంక బాగగాం జూచి 
మటీమాటలాడుము, 

పది-_భటు(డవెన నీవంక బాగ గాం జూడవలయునా?? 

ఖర! పధానుడుగారివంకం జూడవచ్చునుగాంబోలు = ఆయనమాత్రము నా 

కంకె చెళున్క-వ? కూటికి. దహ్క_ వెనంతేమాాత్రమున గులఖములో తక్కువయనుకొం 
టివా? మనుమ్యనకం గావలనీనది సరసఠకొని -చచ్చుసొమ్మా? నీవు దాసిని నేను 
బానిసవాండను, (బ్రహ్మ నీవ చాపం గుదిర్చినాండుగాన్సి (ప్రధానునికి నీవ గుదిల్చి 

నాండా? (ప్రథాగత్న "మెంష్ట డో యొకప్పు డూడునదిగాన్సి నా బానిసతనము పరమ 

పదించువరకు నిలిచియుండునదికొదా! 

పద్మి----వీ* ఒడలు "తెలిసికొని మజీమాటలాడుము. 
ఖెర---ఒడలు తెలియకపోవుట నీకా నాకా? ఒడలు తెలియకుండ మాటలాడు 

టయ్ే తచ్పునప్పు డొడలు తెలియక చేసష్టలానర్చుట తప్పుకాదు "కాబోలు, అందులో 
రాజ్మదో పాపుంేస్టలు, 
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పది (అడరిపడి ఆఆంఅట్లనెదవేల? 

భిర----అనకపోన్టటయేమి? విజయోత్సనములలో. గడపటిరా_తియందు6 బుకో 
హితున్సి వాని భార్యను గోంతినుండి.- 

పడి. (ఇెవ్వుమని శేకవె చి) అ-ఆ, 

ఎరాగనలువుర దొంగముండకిొడుతుల'చే నూడలాగించుట "రాజు ద్రోవాము "కౌదు 
కాయోలు, + 

పద్మి.ఆ-ఆ. నిన్ని దొంగమూటలాడుమని యెవ్యరణెప్పినారు? నావ 
దొంగ నేరములు కల్పింపుమని యెవరు బోధించినారు ? ఏది చిన్నమ్మ గారితో జెప్పక 
మానుదున్యా; జాగ త్తే 

"భెర_ తొందరపడకు. చిన్నమ్మగాలి తక్కు_వయీమి? చిన్నమ్మ-గారు తలం 
గదలుపకపోయిన యెడల ెద్గదాసమ్మ గారు కాలుగదువునాం ఊండు-మటీయొకసంగతి- 
తృమింపవలయును. _ నేను దప్పు'చెప్పీతిని "కౌత్యాయనమ్మను 'బెకీడ్చినది సీవుకొని 
దొంగలలోవాడు కా (డు. 

పద్మిని (తనలో) అమ్ముయో్యో! కొ0౦పమునింగి పోయి నదికదా, ((పకౌళముగ్యా 
నీవేమి 'కంటితోం జూచిన'క్లే మాట్లాడుచుంటివే! 

భెర-లాచూడులేదాసుటీ; (ప్రక్కనున్న యిద్దజు పొరాజవానులలో "జీను 
మేలుకొని యుండలేదా? 

పది సకళే ఏదో యొకటి కల్సించినావు సీబుద్ధికి సంతేసించితిని. సీశేమైన 
బారితోషిక .మిన్పించెదను-గాని యీవా ర నింతటితో ' సంహారించెనవా వ్యా ప్రీ 
జేయుదువా? 

భె--పారితోషికమనంయాం బైసమైనయెడల "నాకక్క_టులేదు. అదిగాక సీవీయ 
వలయునుగాని మజియొకరిచే నిప్పింపనక్క_అలేదు, 

పద్శి-.-ఇంతటితో నిది యడంగిపోవు నుగదం 

భెర---ఒక్క_ముద్గుతో నంతయు నిరూ లనుగును. ఒకటి_ ఏదీ, ర టి 

పద్మి....అబ్బే-కోటలోే ముదు "“పెటుకోంగహాడదు. 
a కం 

శార-_అట్లు ధర్శళ్యాశ్ర్ర మన్న దా! కవిననుయమనున్న చా! 
పద్మి_అవి లేకపోవచ్చునుగార్చి అట్టి యాచారముమా(త్రము లేదు, 

్రైర---నత్ష(త్రము తిరిగి రాకుండ నిన్ను ముద్దుపెట్టుకొందునని. నేను నాటిర్మాతి 
కోపథము చేసితిని జై వీయున్న దా? 

ఇం : 

పది =. ఆ-ఆ..నీవెవ(డన్ర? 

ఛ్రార=- చేను -భెరవన్నకవిని, అఆనల్యురు దొంగలలో "నేనొకండను, 
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పద్మి-_అయ్యయ్యా! ఫారాజవానుచేత ముద్దు "పెట్టుకొనయబడుటళుం గోరయుడి 
నందులకే యేడ్చుచుండగా సెగ బచ్చిదొంగవుకూడనా-సీగొంతుక గోయ-పెిడలుజలవ 
రించుచున్న దిరాం 

-భెర..-అజలదరించు కే సంచారిభావము. 

పద్మి--నీసంభాలి భావమా చట్టుబండలైన శ్లు యున్నది. , 

'భెర-కొని యుకముద్దు, 

పద్మ__.ఇప్పుడుకౌదు-తరువాక నింటిీకి వత్తువు కెనిలే-చూడు-రహస్యము బయ. 

_లెనటేమో యని నాగుండెలు కల్లడిల్లిపోయినవినుమూ-కొెన్కి నీకు మాయా సానఫుభటుని 

దుస్తును అేకు అపేరుగల డవాలియు నెక్కడినుండి వచ్చినవి? స్ట 
భెరంాభగ వంతుం డీచ్చినాండు. (తనలో) ఈయూలి వెలంపలనున్న పెద్ద మకీ 

చెట్లు క్రింద దూర్చువైఫుగా. (ద్రవ్వి యీదుస్తును డవాలిని దీసికొనుమని మాదోర సెల 
విచ్చి నాయడు... ఆతడు వాని నక్క_డ నెందులక (పాతిెసె పెస్టైనో తెలియదు. 

పది ఇప్పుడు సీవిటకు వచ్చుటకు గారణ'మేమి? 

ఇెర-_వురో హితునిభార్య నికొక యు త్తరమిచ్చినది, ఒక చిన్న పెళ్లై నిచిన్నదిం 
ఇదిగో తీసిషొనుము. (ఇద్చును.) 

పద్మి---సంతోనమే-నే నిక నాలసింపంహడదు, లోనికి బోవలెనుంనీవు 
తిరుగ నెప్పుడు వచ్చెదవు? 

శైర----సీయన్షము. 

పది "నేను వచ్చువజుకు నీవు కోటముంజే యుండును, 

'ఖెర సరే (నిష్మ్రిమించును.) 
పది -(పరిక్రమించి) లోనికి. బోవుదును. 

[వెనుక 'దెరయె తగ నంతేఃవృురము_సర్వమంగళ కూర్చుండి (ప్రువేశించును.] 

సర్వ---పద్మినీ! నిక్రొొటుకో వచ్చిననా శివరు? 

పద్మి.ఈలే ఖయుు, నిపుశుయుం డెచ్చినవాశే. (సర్వమంగళ కిచ్చును.) 

నర్వ ఈయు త్తరముపె సెపేరున్న చే! 

పద్శి-- పేరు నాదేకాన్సి వ్యవహారమంతయు మి చైయుండును, 

సర్వ....అటులైన6 జింపనా? 

పద్శి-.-అభ్యంతరమేమి? 

సగ్వ---(అట్లుచే చెసి తాను జదువుకొనుట నఖభినయించును* ) 

పద్మి---ఇదుగోనమ్మాా-ఊుత్తరమునుండి జారిన దీపెక్టైతాళము 'కోంబోలు, 

సర్వ--ళ్ "ను, ఆెప్లై తెబున్రము. 
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పద్మి---(అట్లుచేసి దానిలోనున్న ముత్యాలహారమును దీయునుం) ఇదిగోనమ్మా- 
ముత్యాల హారము, 

సర్వ---అబ్బా ! ఎంతపెద్దముత్యేములు ! 

పది -మాయము త్తెములుకౌవు కౌయోలు ! అమ్మా! అద్దము తెచ్చెదను, 

మిడలో నుంచుకొనుండుం 

సర్వ---అక్క-జలే దశేయుంచుము,. 'కౌని_పదినీ ! ఉచ్చు గొంతునమ దిన 
దినము బిగియుచున్న ట్లగప పడుచున్నది, నీ నిజమైన యభిప్రాయము స్పవమ్షముగా నొక్క. 

సారిథైంనను చెప్పలేదు. నాకా వెఫ్రున దృష్టి పాటీనదికదాయని యెంచి నీవు నా తలపులక్ 

చెనుక యంగు చేయవలదు. సాధారణముగా దాను లమ్మ+గారికిం (బతిధ్వనులుగనుందురు 

“నేను మజియెవ్వరితోడను విచారింపందగిన యంళముకాదు, దెనముఖమునుజూచి చెప్ప 
వలెను. ఏదోయొకటి శీధ్రుముగం 'బెంపుంజేసి కొనినంగాని మిగుల చాధ-గానున్నదిం 

పద్మి---అమ్మాా ! ఎవ్వరుచెప్పుట కేమున్నది ? మికాదేవరాబుపెనున్న వలఫును 
బట్టి చూచుకొనవలసీన దే కోని... 

సర్వ---పలఫపున్నదనియే నిశ్చయపజుపుము, మాకుం బరమళ్యత్రుల్లైన యాతనిని 

“జను 'బెండ్రాడుటం తల్లిదం(డ్రుల నా క కోదా ! వారికి బుట్టి వారి 

నంతే చాధ పెట్టిన నాగ్రుకుకేల కౌ కొల్చ్పనా ! లోక మేమందురో చూడవలయునుగాదా | 

పద్ని-కొనమ్మా ! తలిదండ్రుల పరాభవమునుగూర్చి ముఖ్యముగా. జూడం 

వగినబే! అమ్మా! చిన్నదానవు; లోకమును గురించి మాత్రమాలోచింప నక్కజులేదా! 

సర్వ---ఆటులైన నిశముందు (ప్రయత్నము మానుకొనుటయీ నముంచిదికౌదా ! 

పద్ది ఏమో ! అలాగే కనయణడుచున్నదమ్మా ! 

సర్వ--అటు లైన మటి_ఊ_గనాకు వివాహమే యక్క_ఆలేదగంగా స ెవండో 
నిర్భాగ్యపుముండకొడుకు వచ్చునని "కౌత్యాయనమ్మ 'బెదఠించినటే ! అది యింతకం'కెం 
బిక్కేమో ? 

పద్ని---చిక్క-న్న చిక ! అమ్మా ! నిక్షేపమవంటివాయో "కొని నిర్భాగ్యవు 
ముండకొడుకు మాత్రము పలదమ్మా ! మన (బతుకవలనీన (బతుకమ్మా! చేత 

వాఠగాని “పెద్దమ్మవారు డాపురించిన యెడల నియం జెప్పనక్కణలేదు. అండుదాని 
(బతు మగచానికోసరమా ! మతి యొకందులకా ! ఆందులో. జిదిపీ దీపము 'బెటం 
దగిన కాంతిగల దానవు, ష్ట్ర 

సర్వ---అటు లైన 'దేవరాబాను జేసికోవల సీనక్తే కనయడుచున్న బే ? 
పద్ని----సంటజేవామేమి ? ఆశే నాకును గనయిడుచున్నదమ్మా ! 

సర్వ-ఎచూడు పద్మినీ ! మనళప్తలెంతీ ! మనశబుద్గులెంత ! భగవంతుయేలాగున 
యాజించెనో యాలాగుననే జరుగును. "ఊరక యూ (గ్ర మ్కృ_లాట లేల | తటస్థముగా 

సోరుమూసీకోని యూరపండిన యెడల బాగుగానుండుెనీసూ ? 
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పద్భి---అది సర్వోత్త త్రమమెన మార్గ ర మేకమ్మా ! 

సర్వ----సర్యో త్త కృమమైనమార్గమే. 'మాటలలో చేకొని... యంతనిర్తి ప్తతగా నాద 

రణలోనుండ వళమా ? “కోషాయధరులు నహితము కడుపా(త్రమున -జీవ్టభాడుచుందురు 
“గాని యూరళుందురా ? అట్టిచో సంసారిణులమైన మనము. 

పది... అందులో? బరమసుషమారివై న సీవు “జీనెజంగఫదుకమ్మా సీవాలాగున 
నుండలేవమ్మా! దానిమై-అయ్యోా_పం'చెచ్చగుజ్జిమవంటి (ప్రాయము వచ్చినది అది 

వ స అమ్మా! అదిగాక “పెండివీటలమిందవలుకు వచ్చినవ్యా పారములో 

కష్టమవూ! ఆఅనుభవించుదానికీందప్ప -నెవ్వరికిల చెలియదమ్మా! నా నాట నేను జెప్పు 

చున్నాను. నాలుగుమాసములనుండి గడప(ద్రొక్కిన "గాడి'దెకొడుకు గనబడండమ్మా ! 

వారందఅ కేపెద్దపాముకటుచినదో "నేనేమి వినము "పెట్టితినో నెల కొక్కుమారెన నా 
మొుగానం గాసంత నిప్పు "పెట్టకపోయినప్పు జేలాగ మా! 

సర్వ---చూడు పద్మినీ! భగవంతుని తరువాత భగవంతుండంఠవారు. తం[డిగా 

రున్నారుకదా! ఈ చాభ్యత సర్వము నాయనపెం బడవై చినయెడల బాగుగా నుండు 

సేమో? అయనయే తగిన సంబంధము నాలోచించి కళ్యాణము చేయును. 

పదిఅఆది లోకములోనున్న యాచారమేనమ్మా! దానికి విరోధముగా నడ 

చుటమా(్ర మేమంత మంచిపని! ఒక్కగానొక్కూకూంతురు ఆయన మహారాజు, నికీ 
చింతయెందులకు? నికు దగిన వరుని దీసికొని రాలేకండునా! తలిదండ్రులు గలవానిన్సి 
జిన్న వానిన్సి రూపవంళుని, కనక, భార్యయం దను రాగము కలఠలవానిన్సి "నెనని 

“నైన నహావై వె భవముతో వ యట్ నింటికిం బిలిపించి నీళాకళ్యాణమువ లె6 
శేయవండునా? 

సర్వ__కౌన్సి యక్కడణీయున్నది గొప్పచిక్క.. వెనుకటి "పెండ్లివానినీవలెనే 
యా “*పెండ్లివారినిగూడ గొంతులు గోయించునేమో యని యస్వండును రాలేమో! 

పద్మి...ఆమాట మాత్రము నిజముమ్మా! (పాణమన్న (పొకలాడనివా శెవ్యరుం 

దురమ్మా! అందులో నిండు(ప్రాణాలను మందల క్రింద౮బెట్టి- 

సర్వ-ఆచేమి మాటలే; కళ(తువులను ముద్దుపెట్టుకెందురా యెమి? నమయము 

వచ్చినప్పుడు శత్రుమారణము చేయనివా శెవరులే. 

పద్భి---నాన నచ్చినమాట ఇెప్పీనావు మా అమ్మా! నాయనుభవములో నున్న 

మాటను ఇెస్పినావు మాశల్తీ! 

సర్వ-_పద్మినీ! "నే ేమాటయంటినో సీ వామాటను జెప్పుచున్నావుం 

పద్భి---మో యన్న మింతకాలమునుండి తినుచు వ్యతిశేకవుమాట నెట్లు చెప్ప 

గలనుః 

సర్వ----పోని! ఈయు ర్తరమును ఏను! 

“శిష్య రాలికి సకలశుభ ప్రా ప్లీయగు(గాకళ 



హణ 8ి్తీ పూర్ణిమ 

పద్ని---అమ్మా! "కాత్యాయనమ్మ (వాసినదేకదా?? 

సర్వ-జొను. (చదువును) నీకటాక్షమున  నిప్పటివజకు (బ్రదికి యుంటిమి* 
సర్వదా యను(గ్రవా ముంచవలెను, మరల మనము కలిసికొనుఫాగ్యము సర్వేళశ్వరుండు 

శీముముగా లభింపజేయుయాక! నాకొడుకిచ్చట గొప్పకోట కట్టించుచున్నాండుం 
గొప్ప సైన్యమును సిదపజచినాండు, లెక్కలేనిధనమున కధికారియై యున్నాడు. ఈ 

పర్వతదుర్గములందు నిరంకళ్ళ ప్రభు(డై యున్నాండు. కొని యాతని ళ రీరము మా(తమే 
యిచ్చటనున్నది. (పాణములన్నియు నీవె నున్నవి, నేనిచటికి వచ్చినతరువాత ళమనము 
లెన్నియెన నడిగియుంటిని.  ఎంతసేవు చెప్పినను ెన్వరుచెస్పినను అవెనుకటి దేకాని 
(కొ త్తదిం బనికిరాదని ఇెప్పినారు. ఆదిగాక (క్రొత్తది చూచుకొన్నృయెడల నెదువతేనము 

దక్కదని యొక లోమాన్నెపుకొఅుకసాని స్పష్టముగాం జెప్పినది, ఆదిఠే మజియొక 
సంగతి చెప్పినది. నితం్యడ్రివలన నీకు గొప్పహోని శీఘ్రముగా రానైయున్నదని చెప్పినది. 

ఆమాట వినినప్పటినుండియు మకిలేక యున్నాము. నివు మరుమాట చెప్పక రావల 

యును. రావలయును, ఈ యవకెళము దాంటిపోనియకుము. పోనీయకుము, నిన్ను 

విడిచి యుండుట మాతరముకాదు. "కాదు, భర్హపంపిన ముత్యాలహారము నంగీకరింప 
వలయును. బయలు జేకటకు నీ యంగీకోరమును బెలిపినవెంటనే నిన్నిటకు. చెచ్చుటకు 
కుక. వచ్చెదను. నా కోడలిని 'నాయింటికిం "దెచ్చుకొనుట నాకు. దప్పుకాదుం 

(గపొంపవలెను, 

పద్మిని | తెలిసినదా |! 

పది తెలియశేనుమ్మూ ! 

సర్వ--- తెలిసిన దంటివికదా ! మ్మాకత్రండిగారివలన నాకు రాందగిన గొప్పవోని 
యుమెయుండునో ? 

పద్మి--ఆ'బే తెలియదమ్మా ! కొని నాకిప్పుడు మోతఠం(డ్రిగారిచేతిచాను తప్ఫీ 
నట్లు సంతోషింపవలసీ వచ్చినది, 

సర్వ---ఆ ! ఆ! అచేమి ? 

పద్భి---నల్వూరుదొంగలని ఇప్పితిస్కే వారిలో నొక్క-నిచేతి కీ యు శ్రరమిచ్చి 

కాత్యాయనమ్మ పంపినది. ఆతేడొక కోరిక'కై యొక చిత్రమైన పగ సంభాషణ 
మారంభించి నాడు. 

నర్వ---నా శేమియు6 చెలియ లేదు, 

పద్శి---నేనుం కిం జెప్పంజూలనుం చెవిలో 'జెప్పెదను. (ఆట్లుచేయును) 

సర్వ---అప్పుడు సీగుండె సిరువిడిచినది కొయోలు "నేమి ? 

పద్మి....అమ్మా ! చచ్చియే పోయితిని, 

సర్వ----చూడు, పుకోహిత దంపతులను గోంతంబెట్టిన రొ(తి (పక్కను గాఫవున్న 
ఫా రాజవాను లాదంపళులను నిడిపించుట చూడలేదని స్పష్టముగా నెట్లుణెప్పయగలను ? 



పంచమాంకము రికీ 

పది చెప్పలేము, మొదటజూచినప్పుడు వారు నిధించుచునే యున్నారు 

దొంగలువచ్చినతరువాత మ్యాత్ర మలికిడివలన "మేలా్క్కానిలేమో తెలియదు, 

సర్వ--మన మిళ[ట్రచేసితిమని వారివలన నే మాతండ్రిగారి కెప్పటిక్రైన "నేల 

తెలియకపోయగలదు ? 
పద్మి--సలిగా అదేనమ్మ నాభయమును, 

సర్వ---నూతేం(డిగారు మునలంజంఫునుః ఇప్పు డుప(ద్రవమేద్మో తెలిసినది, ఉత్తర 

ములో నుషద్రవము రానై యున్నదని యున్నదా ? శీఘ్రముగాననికూడ నున్నదా ! 
పద్శి---(చూచ్వి ఇదిగో శీఘ్రముగా రానై యున్నది. 

సర్వ. ఇంత (క్రోధముతో నున్న మాతేండిగారు మనలం జంపక మానుదురా ? 
ఫది. చంవ్రట కంటు నెమ్కువటేదైననున్న నడికూడంజేయును, 
సర్భ._. ఇక (బయాణసన్నావామున నుండవలసినచే ? 
పద్ని..._అమ్మా ! యింకను సందేహమా ? 
సర్వ నీవు నాతోకూడ వచ్చెదవా ? 
పద్ని...-మో యిష్ట మమ్మా | 

సర్వ---నా యిష్టము శానియెడల ? 

పది ఇక్క-డనున్న యెడల మోతం(డిగారు నన్ను వధింపరా ? మజియొక 

యా నానరు బోవలయునుగాని కలవృ త్తిచేతరమా(త మిదినములలో. గ డువదమ్మా! 

సర్వ. నే నూరక యడిగికినిగాన్సి నీవు రాకుండ "నేను బోవ్రదునా 7 
పది నేను మజియొకచోటికి మాత్రము మిమ్ము విడిచిపోలలనా ? 
సర్వ---(ప్రయాణ(ప్రయర్నేమున నుందముం 

పద్శి---నా శ్రేమియు. (బయత్నే మక్క లేదు. 

సర్వ-సశే ! నిద్దురవేళమైనది పోన్రుదము. మనలం దీసికొని పోవుటకు దానే 

వచ్చునంట ! ఎట్టువచ్చున్చో యెట్లు దీసిక్రానిపోవునో "తెలియదు 
పద్శి---మోశే “తెలియనప్పుడు నా "కెట్లు తెలియునమ్మూ | 

నర్వ--నీవు 'కాత్యాయనమ్మాకు లేఖ వ్రాయుము. మి శెప్పుడు వచ్చిన సరే! 
అప్పుడే బయలుచేరుటకు సిద్దముగా నున్నాము. 

పద్బి---అక్షే (వాస్ యాతనిచే బంపీంతునుం 'రెండుముక్క_ లెంత నేపమ్మా 

(వ్రాయుట నభినయించును.) 

సర్గ-సశే ! యెవ్యరో కొందలు శీఘ్రముగా 'బేవరాజువద్దనుండి వత్తురుకదా! 

అప్పుజేమిజరుగునో చూచుకొందమా; నాకు నిద్దురవచ్చుచున్నది. పండుకిెనెదను, 
పది అమ్మా ! యిాళలేఖి నతనికిచ్చి "నేనుకూడ నిష్పుజే వత్తును, 

(ఇద్దజు నిష్కిమింతురు) 

ఇది పంచమాంకము, 

ఆం.) 



(పదేళము...వ రాహపుర రాజసభ 

(ప్రవేళము---సోమునాధ దేవుడు, భ్రమరసింగ్కు నుబ్చాలెడ్డి, 

సోమ...-అవోహో ! ఎట్లు భిమరసింగూ ? మఅియొకసారి మి దొరగారి లేఖన 

చదువుము, 

భమ... శ్రీమన్మహామండలాధీశ్వర...- 

సోము... ఆబిరుదావళినంతయు నెందులకులే, లోనియంళశములను చదువుము. 

భ్రమ.....(చదువును) మోసరావాప్రరరాజ్యమువారు మి శతువులగు భట్టి 

'రాజ్యమువారు నన్యోన్యవిజి! హాతత్పరులగుట చేత, మాకు మివలనంగాని మిళ(తువుల 

వలన౮గాని యిదివణ కొత్తుడులేభుండెను, మీరు భట్టిరాజవధ మొనర్చి వారి రాజ్యము 
నపలీలగ స్వాధీనము జేసికొనుటయిట్టి మాకిప్పుడు వూర్వళాంతియుండుట కవకొళము 
'లేకపోయినది, మేము సామాన్యపుం గొండదొరలము. మీరు మూ న్రాభిషిక్టులు, వమూతో 

చ్నేవాభావము నెజఫుండని మిమ్ముగోరుట మాకు గర్వోో క్తిగానుండునని భయపడు 
చున్నాము, ఇంతటినుండి మోక విఖేయులమె మోపోవణలో నుండుటళు నిశ్చయించు 

క్రానినాము వినయపూర్వకముగా మేమొసలన కత్పములను (గ్రహించి మమ్మాదరించు 
చుండవలయును. మిదయంయగోేశళి మికు సంతోవకరములగు శెండు పనులను మేము చేసి 
యుంటీమి. వానిని (వ్రాయుట స్వ(హింసగానుండును. “కౌవున మాసే నాధిపతినలన 

మోరు విందురు-గాకం 

చి త్తగించవలయును. 
విథశేయు(డు శంకరదాను(డు, 

సోము... అఆ చెప్పవలసిన లెండుపనులేని? 

(భమ.---కప్పము దాఖలు చేనుకొనిగపీమ్మట మనవిేసెదముం 

సోను భమరనింగు ! నుబ్బారెడ్డి! అలాగే తొందరలేదు.. మివొరగాలి 
యోగ్యతక విఖేయకళు మిగుల సంతసించితిమి, "మేము భట్టి రాజ్యమన బట్టాభిపేశమా 



వస్థాంకము ర్క్రి 

నమం బోవునప్పు డాదారినే మోదొరనుగలసికిెని యాతనినిగూడ మాపట్టాభిపేకమునముం 
దీసిక్రానిపోవుదునుని యాతనితో. జెప్పవలయును, సరే! మొకప్ప మేదో యిక్కాడకుం 

చెప్పించితిరా? 

(భన---(ప్రక్కానున్న నేవకం డడ్డగించి నాయడు, 

సోమంాఓరీ! ఎవడు రా-అక్క_డ? 

Wom 
సోమ.....అడ్డుపెట్రమండం గప్పమిచ్చువాలిని సామానుతో లోనికి రానిమ్ము+ 

(శేవథ్య) చిత్తము. 
(ఆడువేసముతోనున్న _భెరవన్నృ “పెద్దపొణకతోో( బండ్లు భటుని "నె త్తిపెం బెట్టించుకొని 

(ప్రవేశించును.) | 

సుబ్బా_(ప్రభూ త్తమా! ఇది యొకదానసిం దీనిని గానుకగా మాదొరగారు 

మోకర్సించినారు. అపొణకలోని వడవిపండ్సు దుంపలు, మాయొద్ద నింక బంగారు 

వస్తువులు న్నవి. 

సోమ...-.(దాసివంకజూచి) (పధానుండా._ నుచ్చాలెడ్డి! 

నీ కాకమును గయావాలకుం 4 గాను యేల? 

కపిని గిపీ-౦ధవానికిం 4 గప్పమేల? 
దాసితండాలతలమార్చు 4 తంతములను 

దల్లడించెడు మాకేల 4 దాసి మరల! 
ఇచ్చిన కప్పము దీసికొనక తప్పదుకొవునా-ఎవండురా! అక్కడ? 

(నేపథ్యమున) ఏమి సెలవు? 

సోమ...పద్మిని నిటు పంపుము, 

(క్యు చి నా 
(భమ---(ప్రభూ త్త తమా! ఆపండ్లు తిరుగలోయించి పరీక్షింపం దగును. 

సోనమ__భ్రనురనింగూా! నిన్నును సుబ్బారెడ్డిని బాగుగాం బరీక్నీంచి యాయుధ 
నులు మియొడద్ద "నెచ్చటనైన నున్న వేమోయని ోధీంచినందులము సీ వన్యధా యనుకొన 
వలదు. కొలము బహుకల్లోలముగానుండు టేత్త నట్రిజాగరూకలతను దీసికొనుచున్నాము 
నాగ రకతరోజులలోనున్నమాయ లా ఆరణ్యవానులగు మోతు “దెలియకపోవచ్చును. 
ఎందుల "కైన మంచిదని యత జాగరూకతతో నుంటిమి. మన్ని ౦పవలెను. 

సుబ్బా_మహా ప్రభూ! ఎంతమాట, ఎన్ని కోటుల(ప్రాణము లొక్క తా 
ములో నిమిడియున్నవి! వేయిబం ట్లొక సేనాధిపతీలో నుందురు. వేయిసే'నాధిపళు 

లాక్క_రాజులో నుందురు. కౌన్మి యనాగరికుల మణషటచేత భూకింతజా(గ్ర త్తలేదు, 
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మాలో మాయలేకపోవ్రుటరు నిర్భయతేవం గారణము. మాశకెంత న్య నడవిజంతున్రల 
"బాధకాని మటీయొక్క_ బాధలేదు. 

(పద్మిని ప్రవేశించును.) 

పద్మి---మపహారాజా! ఏమి సెలవు, 

సోము. అదిగో చానివంకం జూడు. దానిని గొండదొగగా రొకగో మాకం 
గానుకోగా నర్చించినారు. దానిని వీనీకొనిపోయి సర్వమంగళమ్మ కొల్చింపుము. అడవి 
కోంతిని 'బెంచినట్లు వినోదముగా నుండును. (అప) నివు దానిని బాగుగా నొడల౧తయు 
బరీక్షీంచి లోనికిం దీసికొనిపొము + ఎవ్వరిని నమ్మవీలు లేదు. ఏమియట్లులికి పడెదవేల? 

పద్ది(ఆప) బాబూ ! ఒడలు సలనలగానున్నది. 

సోమ---(అపు ఆపొణకలోనివి పండ్లు అవికూడ చాగుణాం దిరగవేయించి నటీ 
యవమ్మూయికర్పింప్రుము. 

పదిచి త్రము. (శెరవన్నయొద్రమంబోయి) ఇటురా. ఈ సొణశ "నె త్త్పె 
నెత్తుకొనగలవా ? 

అబ్బీ నీవు వెలుపలకు. బోవచ్చును. (వాండు పోవును) 
ఎరవా-అండుడాననుగద్కా ఇంతేబరునె కధల నా ? 
పదినళే ! చేనుగూడ సాయము చేసెదను. (తనలో) ఒడలు తడిమి దీనిని 

బాగుగా ళోధింపవ లెను. (ఇద్దబు పొణకనుబట్లి కారీక ముందునమ వతురు పొణంక 
యద స్పటం బెట్టి పద్నిని అతనియొడలు తడుమును) (ఆపవారించి) ఏమే స్యొడలు మూ 
యొడలివలె మె త్తగాలేబే అడవివారగుటచేం గాబోలు. 

ఖెర---(అప కోటలో ముద్దుపెట్టుకొనుట తిప్పని మునుపంటివే. 'రాజుగారట 
నుండ గాంిలించుకొనవచ్చునుగాంోలు, 

పద్మి...-ఆ.ఆ._-భెరవన్న వే ? 
రంా- కె దాముజిీ. 

పద్ని....అనవాలు చెలియకండం( చెంత (క్రమ్ముదబగ వేనము వేసేనావురా. 
బర మొద లేదొంగ_ దానిమోయలోని, అటుపిన దానీదాని మగడు, రోసప్రన్నీకీ 

లోప'మేమి ? వ ర 
పది కౌని సీ విప్పుడు లోనికెందులకు ? 

ఎర= ఈపండ్లబుట్టలోం (బశ స్తమెన గ్రటినిచ్చెన యున్నది, . చప్పున నూడ్రి 
రాకండ పొణకబుగ్గలలో గట్టిగ దాని నల్లి బిగించితిని. అది "పెండ్రిహంతురుగారి "మేడ 
మిం నెక్కడగట్టినయెడల దిగుటకు వీలుగానుండునో యక్క_డచూచి కళ్లుదను. దాని 
వెంట న్యాత్రి మిరు దిగవలెను. మొకొఆకుం (గింద "నేను గనిపెట్టియుందును. 

పది... పాపము, సర్వమంగళ యట్లు దిగలలచా ? 
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ఇర కాత్యాయనమ్మ నిచ్చెనవెంట యంతఃపురములోని కెక్కి. యాను 

దింప్రును.. పిమ్మట (పక్క-(ప్రక్క_లను గ నిపెట్టియున్న భ్రమరనింగ్క నుబ్బారెడ్డి మొద 

అగు వారితో. గలసీ బహిరంగముగా వీధిల్*నికిం బోోవచ్చును. నిచ్చెననుకట్టి చీనుబోయి 
యూరువెలపల నున్న కౌత్యాయనమ్మను దీసికొనిరావలెను. నడు-_ నడులోోనికి. 

(వాఠిద్దణు పొణకనుసాయపడి లోనికి దీనిక్రాని పోవుదురు) 

సోమ..__భ్రమరసింగూ ! ఇంతసేపును మిరు మాటలాడకుండ "నేమియాలో 
చించుచున్నారు ? 

భ9మ.__-నిదర్శనమున ౨ తమకు జూఎవలసిన బ౦గారువస్తువులు మొదలగునని 

యున్నవి. ఆవిత్రీయుచున్నాము. 

సోమ...__బంగారువస్తువు లై న మూకక్కజలేదు. కప్పమిచ్చినారు 'కౌవునం 'జెప్పం 
దగిన రెండుపనులేవో చెప్పుడు. 

భమ... అవి చప్పీయే చూపింతును. ఆపనులే యన్నిటికం'కుం ముఖ్యములు 

గావున శ్రద్ధతో వినగోతచున్నా ను. 

సోమ---ఇప్పుడు నాశకేమియు బనిలేదు. సావాకౌశుడనై యున్నాను. సాయం 
“కొలమగువఆఅకు6ం గావల సినంతే “కెజపి. అటుపెన చేంటకుంయబోవలెను. తిరగ మూడు 

దినములవజకు రాను, ఈదినమున మోరువచ్చుటవలన మిమ్ముజాడలంటిని. "లేనియెడల 

మోరీయూర "నేనువచ్చువణకుం గనిపెట్టుకొని యుండవల సీవచ్చియుండును. 

నుబ్బా.._నముహా (ప్రభూ ! అటులైన మేమదృష్షవంతుల ము. "మేముగూడ నీస్రైయం 

శాౌలమునం౦చే సెలవుదీసికొనిపోయెదము. 

సోము...ఆలాగునిెనీ. 

భ9మ_._ఆరెండుపను లెవనగా- మొదటిది-భట్టి రాజుగాలి భార్యను బట్టుకొని 

యామెయొడలిమోంది వస్తువులను దీసికొని మికం బంఫ్రుట. 

సోము....అ-అ. మాదొర మాయంచెంత విశ్వాసమును గనయలజచినాండుం, ఏవి 

యావనువులు? 
అాశేటీ 

భము.....ఇవిగో చూడుండు. 

సోమ.(చూచ్చి ఇదుగో! (ప్రతివస్తువుమోందను శారద యని “పేరున్నది, చాల 
నంతోషించితిని. 

భమ---(తనలో) ఇవీ నీజముగా దేవరాజు తల్లిగారి వస్తువులు "కోను. అవియే 
యగునేడల వాని నీతేనియొద్గ "కే కోత(ణేల పంపీయుండును? (_డ్రశౌళముశా) ఇంతకంళు 

సంతోవనా ర్హ ర ఘయుమనయగా మారాజుగారు దేవ రాజునుబట్టుకొని చెజసాలలోనుంచి నారు, 

సోము.....ఇంతే నాలస్యముగా చేల (జెప్పితివి? 

భ్రన..భక్ష స్థిములలాో మంచిచానిని గడపటివజ మంతుముకౌదా. 
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ఫోమ__వానిరాజ్యము మాకు స్వాధీన మైనశ్లే. ఇంక వాయడున్న సర్కే యూడిన 

నళే. కాని ఆకండు మియొద్ద నేల? మిదొర మాయొద్షకే పంపలేకపోయినాండా ? 

ఈ దొంగమొగపు దాసిదానిని. బంపుటకంటు వానినే మాకు గాన్మ_గాం బంవీనయెడల 

మిగుల ఛభాగుగనుండునే! 

భిను_ఆక(డు చేవరాజేయని నిశ్చయముగా చెలయకపోన్రట చేత బంపలేదు. 

అనిదర్శనము కలుగగాెనీ బంపీంచెదము. 

సోమ... అనిదర్శన 'మెట్లుకలుగును? 
భ్రిమ__ఇదిగో తీయుచున్నానుకౌదా. (మజీయొకమూటనిప్పును నుహాప్రభూ! 

యీబా శెవనిది? 

సోమ__ఏదీ? (చూచి) ఇది చేనరాజుదనిరమీ నానమ్మాకము. 

భ్రనుఇట్లి బావలు మటీయొకరి కుండగసాడదా? 

సోమ_..ఊండవచ్చునులే. మజియొకనిదర్శన మేదియు లేదా? 

ఛిమ---తీయుచున్నానుగాదా. ఇదిగో! 'దర్భముడియుంగరము. ఇది తీనకుం 
బురోహితుం డిచ్చినాండని బేపరాజు చెప్పినాడు. 

సోమ.__నాకది యానవాలు తెలియదు. ఎవడురా అక్కడ? 

(శేపథ్యమున) చిత్తము, 

సోమ. కేరలోనున్న సేనాధిపతి నిటభుబంపుమని (పథానునితో 'నాసెలవుగె6 

జెప్పుము, 

(చేపథ్యమున చిత్తము, 

సుబ్బా---ఆళం డెందులకు? 

సోమ__ఆతయడా దేవరాజు నొక్కసారి బాగుగాం బగీక్షింపవల సీవచ్చెను. కొని 
మీదొొరకు నాయందుగల యనురాగమునక మిగుల నంతసించితినని పటజేపటబే నీవు 

'చెప్పవ'లెను. 

సుబ్బా-ఇది యాతా స పేక్ష గాని యను రాగము కోదు, తనుకటాక్షము సంపా 

దించుకొనకున్న మాయాస్థానము నిల్చుమార్గములేదు. అందుచేత... 

సోను_ఆసందేనాము తనకక్య_ఆలేదని "చెప్పుము. 
(శ్రీకంఠదాను(డు (ప్రవేశించును,) 

సోమ... శ్రీ కంఠదాసా! ఈదర్భముడియుంగరము నీవెచ్చటనైనం జూచితివా? 
శ్రీకం(చూచ్చి ఇది ప్రకోహితునింటిలో 'జేవరాజువంటివాని (జేలినిజాచితిని 

ఆతడు (బావ్మాణుండని నీననుకొనుట కిదియే (ప్రబలహీతువు. 

సోమ.....ఆదర్భముడియుంగర మే యిదీయని నివు స్పష్టముగం జెప్పటోలవా? 
శీకం.....ఆ.....నడుమనున్న జవలో ఇజొయి సగమునూ,త్రమేయు న్నది, 

సోనము_.సళే ! నీవు పొమ్ము. 
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శీ0కం---(నిష్క_మించును ) 

సోమ._సుబ్బారెడ్డీ 1 భమరసింగూ ! పురోహితుడు నతని భార్యయు యాడ 

మాయయమెనారు. వారిజాడ యేన మోళుం 'బెలిసినదా ? 

'భమ._.ఇప్పటివలజ శీమియుం డరియలేదు. 

సోమ.....అదికూడ కనిసెట్టవలయునని మి వొరతోంజెప్పుము 

సుచ్చాంాచిత్త తము. చి శ్రము. 

సోనము."కౌని, తకం. దానులిద్దబు తికగవచ్చుచుచ్నా కేల ? శ 

(పద్మిన్కి నె త్తిపె పొణకెపెట్టుకొని యాడువేసముతో ఛైరవన్న (ప్రవేశింతురు) 
సోను__ పద్మినీ ! ఇటురా! దాసి నేల యమ్మాయి కీయలేదు. ? 

పద్శి-..ఇచ్చితిని. ఇది యే యూరనుండి వచ్చినదో మాయింటియొద్ద స్నానము 
చేయించి మంచిబట్టలుక ట్రించి సాయంకెలమెనతరువాతం దీసికొనిరమ్మని ఇెస్పినది, 

సోమ...-బుదిమంతు'రాలు | పండ్లుతీసికొనినదా ? 

పద్ని-_ అం" 

సోము...అటు లై న నది "నె త్తిమోంయం 'బెట్టుకొనినది వట్టిపొణకకదా, సే త్తీమోద 

"కేల "పెట్టుకొనవలెను? 

'పద్ని-పెద్దదగటచేతం జేతితోం బట్టుళొనినయెడల 6 గాలికడ్డము వచ్చునని 

చె త్తిపెంబెట్టుకొన్నది. 

సోమ....దానిమోంద లంగా కొనలడుచున్న బేమి 2 

పద్మిస్నా'నానంతేరము ధరించుటకు సర్వమంగ ళమ్మ్ళుగారు (కొ త్తదాసి 

కీిచ్చినోరు 

సోమసకే ! (తనలో మనను సంచేహించుచున్న జేమి చెప్పుమా. ఏదీ, ఏదీ, 
అదియొకసారి త్రీసికొనిరమ్ము. (బైరవన్న పొణక "నెదుటం జెట్టును.) 

సోను(తేనలో) వట్టిభమమొందితిని ((ప్రకౌళముగా) పద్మినీ (క్రొత్త డాసికి 
మీయమ్మ మంచిగాగ రాయే 'యుచ్చినజే ! | ' 

పదిచి త్రము. 

ఫోనమ..సశే ! అమ్మాయి మేమిచేయు నున్నది ? 

పద్మి-ఇప్పుజే యభ్యంగన మారంభించినది. 

సోమ.....అబ్బో ! ఇంకొకజూామువజకుం "బెవములదుకోయబోలు నేమి ? “నీను 
వేటనయోవులేోపల నాషాను జోచుటకోవీలులేదు_నేను వేటకయబోయితిననియు 
మూడురోబాలలో సత్తుననియు సివామెతో జెప్పుము, 

పగ్మిచి రోము. "నేనుపోపచ్చునా ? 

సోమఎ(అపు ఆదాసినినూక్రము నివు పొగస7గ6 గనిపెట్రి యుండవ లెనునుమా, 
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పది (ఆప చి!త్తము, 

సోము..నరే ! నీవు పొమ్ము, 

భ్రను__ సాయంకాలము 'కౌవచ్చినది మేముకూడ సెలవు తీసికొందుమూ ? 

సోము__.ఈదినము నాకు నూతన మి[తలాభము కలిగినది. 
నసుబ్బా_సామంతే లాభమని సెలవిచ్చెదరుగాక. 

సోమ... ఫోరామోయదనుంచిన మి యాయుధములను దీసీకొనుండుం అట్లు శోధించి 

నందులకు మో రన్యభా యెం-చకండవ లెను. 

భరమ. ఆసం'దేవా "మెంతేమ్మాత్రము వలదు, 

సోమ._సశే! సంతోషము. "నేనిప్పుడే పోవలసీయున్నది. "కొని క్షమింపుడు. 
కాని కోట యావరణములోనున్న మో బనలో నీర్మాతి చేనుజేయించిన విం చారగించి 
కొంచెముసేసు శయనించి మజీ పోవలెను. 

న్ా తము. ఇంతేటినుండి మేము తినునది మీయన్న మేం, ఇద్దజు 

ముగ్గరు క్రీలతోడను. నల్లు నె దుగురు సేవకులతోడను వచ్చియుంటిమి. "మేము చేడలి 
పోప్రవజకు + మావారి రాకపోకల కభ్యంతరెపెట్టసండునట్లు మోభటుల కొజ్జాపించినం 
బాలును. 

సోమ... మాబనలోోనికీ "రాకపోకల కభ్యంతరములు కూడానా! మూ'సేవళులు 
కొందు మీరొద్దనుండి మోకు దగిన చేవ చేయుచుందురు. 

భ్రమ..అక్క_ఆఅ'లేదు. మామకంగావలసిన సేవఘలు మయాయొదనున్నారు. మీసేవ 
భల (శ్రమమియ్యము. ales seis యే రా త్రియో వెడలిపోవ్రదుము. 
ఇదిగో! మేము కొండదొరాారి సేవకలమని ెప్పుసరికి మాఘం గోటగపమ్మమునుండి 
వెలుపలికి దారినిచ్చినం జాలు. 

ఫోము__ానే నిప్పుణే యాజ్ఞాపీంచి పోయెదను. రాక్. "రామ్. 
సుబ్బా కై భను... రాన్. రామ్. (ఆందటు నిష్క.మింతురు.) 

ఇది వహ్రైంకము, 

cert! 
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యాట 

(పళేశము_ దేవరాజు దుగ్గమున ఆమ్మవారి (కొళిశేళ్వలి గుడిముందు) 

(పవేళ ముకేళవన్న . 

శేళ... జయా! "కొళిశేళ్వరికి జయ! జయా! "కౌలికేళ్ళరికి జయ! శ[త్రుంజయా! 
శతుంజయా! 

శ తుం (ప్రవేశించి) జయా! "కాళిశేళ్వరికి జయ! ఓరీ! శేళవ! యుద్ద మెన 
లేకుండ నెంతేజనము చచ్చినదిరా? 

శళ___అజేరా నునదొర తెలివి! అ మేమిదుర్గమును “గాపోడుకొనలేము, మూకింత 

భుక్తి క్రిశేమైన "నేబ్బజచి దుర్గమును స్వాధీనపజచుకో నవచ్చుగినని మనరాజు ళ(తురాబా 

లజ వా  రృనంపంగా నాకండంక "తెలివితక్కువపని చేయుచున్నా (జేమిరా యనుకొంటిని, 

సోమనాధుం డిద్దజుముగ్గురు సేనాధిపతులతోం గొంత పరివారముతో లోనికిరాంగానే 

ఇకనంలే_మిగిలిన సేసయంతయు "సేమయ్యెనోకొని మాయమయ్యెను,. ౩ 

శత్రుంఏమగుట 'కేమున్నది? పాతాళలోకమంత గోంతిలోం బడి చచ్చినది. 
మైలున్నరపొడుగుక చందురు వంకా మన'రాబా ెద్దగోంతి శ నెందులకుం (ద్రవ్వించెనో 

యనుకొంటీిమి. అది యిందులకు, 

శీశ__రాబు కొలది పరివారముతో లోనికి రాంగానే యాగోయిమె. గప్పీనకప్పు 

లన్ని యుల (గిందికిం బడిపోయినవా ? 

శత్రుం-_అవి యూడిపోవ్రనట్లుగా "నేమింటలెక్కుడ మనరాజు ెట్టినాడో 
యెవ్యరికీని చెలియదు, ముందుప ప బ్ల్రీ_వారందబు నందెచీకటిని గోతిలోబడలా నాసం 

గతి చెలియక' వెనుక వబుసవారు పడీరి ఇట్లూరశే వేలకొలది యుద్దభటులు దిబుకు. 

దిబుకు...నముంచితమూసా జరిగినదిరా ? సీ వింతవరన చెక్క_డనుంటివి? 

కేళ._. అెపెద్దబురుజు క్రింద గొందజుయుద్గభటులుచేరి తుపాకిమందుతోంగాం 
బోలం దానీనిం బగలయొట్టిం (బయత్నింపలా (భమరసింగు "సెలవు ననుసరించి యటప 
నూర్గురు జనులతో బోరు (క్రీందివారిపె జ ఉలవర్ష్మ ము గురిపించితిమి. 

ళతుం--మంచిపని చేసితివి. ఇదిగాక ' ఫొత్తుకొడుకులు నన్నెఫుజ్వరముల చేత 
శఇందజు కడశేరిరిరా ? 
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శేళ___చావారా ? ఇదివణకుం బదమూడు మూసములనుండి యొక్కకు ముట్టడి. 
మన కేకొండ కొకొండయే దురము. ఏమెట్టకౌమెట్టయే కోట, ఎందటుచావనిజే 
ఏమెనది! బయటీ యుద్లాలనుకొ న్నారు క శాయోలు ముండకాడుకులు; తో లుజోళ్ళు 

దొడిగికొని టక్కుటిన్క నుని వెనుకన ముందునన నడచుచు గిజ్టునదిరుగుదు గులుభటకు. 
మన కెక్క_డి కక్క-డికే గోయి; ఎక్క డికక్కడకే సట్ట. ఎక్కెడి కక్కడికే దొంగ 
యూవబి. అడుగడుగున కొక్క కొండపాము. నాభిలోఫురుగుల లాగున మనమున్నాము 

"కౌని యో "పెద్దమ్మల తరమా ! ఇంతమవాత్తుకాడ మన "కాళికమ్ముతల్లిది, ఆ-చల్లనికల్లి 

కటాక్షము, 

("నేపధ్యమున) జయా! కౌలిశేళ్ళరికిజయ! జయా! "క "కాళిశేళ్వరికిజయ |! 
ళ(త్రుం.-అది శారవన్న గొంతువలెనున్నది, అచ్చట "నెవ్వరో మాంగియున్నట్లు 

న్నారు మనమక్క_డకుం బోవుదమురా ! 

(ఇద్దజుం నివ్యమింతురు.) 

ఇది విష్క్కంభము, 

స మవూ౦కము lex 

(ప్రటేళము._-జేవరాజు దుర్గములోపలిభాగము. 

(పవేళ ము. “భైరవ న్న. 

ఇర సోదటులారా ? యుదభటులను గొటుండు, పొడుముగాయబేరయుడు. కోణ 
కంశు గవిత్వముగట్టిది. కజ్జతో నొక్యాసారి యొక్కానినే చంపవచ్చునుగాని కదిలే 
ముత్రో వందవందలను జంపదేచ్చును. కొట్టుడు కొట్టుడు. ఏది యుదగీతేమును జాజెదను 
వినుడు. ఆవేశము చెచ్చుక్రొను(డు; వీరోశ్వాహమును బూలఠించుకొను(డు (పొడును) 

'బేవశగ్....ఏకశాళము. 

పగ వారి... బి రాన... జంపు మోరీ (పగ వారి...) 
లేరా. చేపాటిక జ్ఞందేరా.- నెత్తురు కాల్వ బార-నె త్రి తిని వేయ వేర 
లేలేరా.._జాగేర__రా..రార ---(వగవారి-) 
(నేపథ్యమును) రా. వెనుకచూడక రా...రా- వెనుక చూడకరా 
.రంా-సె బాస్ _సెబానస్ మాయోధులుక్సావామున శతు 

వలమిందికి4 బోవ్లచున్నాగు, 
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శో అభ ఇ జుట్టు.....(కిందికివం చి పట్టు. గట్టిగ లెంప పెట్టు. నె క్రినినేలగొట్టు 

సెంజెటు---పడటు= పడగొాటు —( పగ వారి 
A) యక లి 

( నేపథ్యమున ) కొట్టు---ఊో__- ఊ --కొట్టు (పెద్దధ్వనులు) 

భెర--వహ్వా! రణోత్సాహులై మావారు శత్రువులను గొట్టుచున్నారు. 

వేయి-తట్టులు SC కా.. కత్తిని నజికి వేయి 
కొటిశేయి బటికెబి నలిపేయి [పగవారి! 

(నేపథ్యమున) US భక | 

ఖైర..._బైర వేశన్నకవిదొర-కూర్చిన లేనెధార-జల్లున చొంగ 
లూర -నాకార-తాగార-మింగారా[వగ। 

(నేపథ్యమున) జయా_కాలికేళ్ళరీ-జయా "కొళిశేళ్వరీ, 

భర---జయాకాళికేళ్వరీ! సెబాస్-సెబాస్. మాకొండవాశే వరావాఫుర భటు 
లను "గెలిచినారుం 

(నేపధ్యమున్య అయ్యయ్యా- మొల బాబో... మొబ్త్'-చచ్చితిమిరో. మోట 
గాడీ దెకిెెదుపలు. 

థర =వవావ్యా! వవహావ్వా! శతుభటులు పరుగెత్తుచున్నారు. అన్నలారా! 
వారిని "దొల్లనద్దిచెట్రవణము తజుముండు తజణుముండుం 

(నేపథ్, సమన) ఓవరావాపురీభటులారా! అగుండుం అగుండు, అమద్దిచెట్లయొద 
దొంగనోతు లున్నవి. వానిలో. బడిపోవుదురుం జాగర్త. జాగ త్త, 

గీ, తిరుగుడ్కీ తిరుగుడి యుద 4 ధీరులార 
కొండదొరనిప్పు జే యిీాడ్చీ 4 కొట్టుచుంటి 

సోమనాధు [పాభవమైన 4 జూడవలబె 

పొరవారా మిరు కొజ్ఞలొ! 4 ఆంయడువారో! 

“భెర---వరావాఫుర నేనాధీళశుండు, Sn నొకరి నొకరు కొట్టుకొనుచు నిక్క 
డికే వచ్చుచున్నట్లున్నారు. ఈప్రక్క_నుండి మజియొక్క_ యుద్దగీతేము పాడెదను. 

(ఆని (పక్కను నిలుచును) 

(దేవరాజు, కుమారసీంగు (పవేశింతురు. +) 

ఘమాఘూ! చేవరాజా!. నిపొరువము! 

గీ, కొండచరియలనుం౦డిరాల్ 4 గును రించి 

కొఆవిదయ్యంపు వెలుతురుల్ 4 కూర్చంబేసి 
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కోటిపాతాళగువా లైన 4 గు స్తరించి 

కొలంకులంతటి దొంగయూ 4 బుల రచించి 

సేననంతను[మింగితి 4 చీ! దురాత్న! 

గోంతియుదంబు నీనాండు 4 జూతమంబె 

యూబియుద్దంబు సీనాంజె 4 యుద్భవించె 

పృథివి వీరాధివీరుండ 4 ఏవెకావె 

శృన్ర్రశాస్ర్రీయసాహితీ 4 శ క్రి లేక. 
పాలతో. దొళ్ళెతో గడ్డ 4 పాజతోడం 

గూలి చారా గ్యమగుదికుూ- 4 మాలినట్టి 

పోకడలు గల్లు రణముల 4 బూనితవాహు! 

చేవ. నేనాధిపతీ! "మే మాటవికలము, . బీదవారముకౌనున మాత యుద్గసాధ 
నములు పొరలు గునపములకం"కె నెక్ళ్కువయుండుట కవకాళము లేదు, కౌన్సి పౌరు 

వము మాకు లేదనుట తప్పు మాఘను చౌరుషమున్నది “కౌన్సి సిమాటవలన నీక 
బూర్వస్ఫృతియే 'లేనట్టు స్పవ్షమగుచున్న జేల? 

గ్, నవ్యనారిశేళంపు బూం 4 డ్లములతోడ 

మామిడాకుల తోరణ 4 మాలతోడ 

బుగ బుగ లంజిమ్ము పన్నీటి 4 బుడతోడం 

దొపురాణివాసపుభుటా 4 టోపుతోడ 
కంకణపుంబోరొనర్చిరి 4 గాదె మోరు 

గడ్డపాఆఅల రణముల( € గలబెతప్పు 

మీదు పౌరుష మెంతయో 4 మాది యంతె 

స్థితిగతుల భేద మే భద 4+ గతికి(గతము. 

ఇప్పుడు మీక (బహ్మారంభ మంటినది. కొవున, నట్లనుచున్నారు. ఫీరంగికత్తు 
లిండ్లలోపల (జెట్టి ఊ(దువత్తులు చేతయట్లిన మాయాధులను.._ఇనుపకవచము లూడం 
దీసి బంగారుజలతారు బట్టల ధరించిన యోధులను--నెనిమిదివందలను గిఘ్క_టుమన 
సీయకుండ్క సీరైన నడుగనీయకుండ మీరు చంపలేదా! భీమ్మసన్నిభుండగు తం(డిగారిని_ 
హరహరా_అప్పుడు "నేను విచారించితిని. ఇప్పుడు మిరు నివారింపవలసినబేకొని, 
మాది తప్పని యధిశ్షేపింపెనీల ? మిరు చేసినపని మంచిదా? ? అదిరమీ 'మేమువేసిన 
దప్పా, ఇడి యేటిన్యాయము ? గుణదోషగణనమునళు మిబాధకీనా కొలపా[తము. 
మొదియు(ద పే. మాదియుంప్పేం శ ధ్ర సాహిక్యము నాభఘలేధనికదా యథిశ్షేవీంచితివి? 
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కమా "ను, అధిశ్రేపీంచితిని మజియొక్క_మా జిప్పు డధిక్షేపీంచుచుంటిని. 

"బేవ....సళే ! నాకదిలేదనిఠయయే యనుకొనుము. నీకది యున్నదని చెప్పలలనా? 
కత్తులు కటారుల్కు తుపొకుల్కు ఫీరంగు లుపయోగపజచి యుద్దముచేయుటమా(త్ర 
మేమంతగాప్పపని! నివట్టుజయింతువేనినిజయము నీక త్తిగుణనూ! సిగుణమా? క త్తీమొండి 
చెనసిబ్రతుకకూడగంతేటి దేకద. (గ్రుడ్డియాండు టైనను ? దడుముకొనుచు ఫిరంగికి, నిప్పంటింప 
లేదా ! దానికీ విజయబిరుద మియవచ్చునా? శతుమారకత నీబలమా? ఫీరంగిబల మా? 
సీభుజబల మే నీది. నీబుద్ధిరెమే నిడి నీపోరువమే నీది. ఇతరసాధనములన్సియు మాయలే. 

నుగవాండవై నయెడలం గ త్తినిబాఅవేయుము; రమ్ముం నీకసం బేవానుక్క_జలేమండో నిదిగో 
"నేను చాటవై చితిని. (పొజవై చును.) 

గీ, క త్తివిడనివాని 4 భఘను/డందురదికాదు 
క్ర త్తివిడుచువాంజె 4 ఘనుండుసు నమ్ము 

గ్ర త్తి యోధవరుని 4 ఖా్యాతినివారియించు 

కలియయబడుటలోనె 4 గలదుయశము., 

పృబలజీనన్మహోోేద[గ 4 వాహువులకె 

తగుయళ ము చచ్చుక త్తికీ6 4 దార్పందగునేె 

'చేవ్చండు మహోాత్ళుం డొసంగిన 4 జేవాములనె 

భండనమునందు సార్థక 4 పజుతమింక, 

మమా..__నీకు మతియున్నట్టు గానయిడటే._ 

'జేవ._వెట్లీవానికి లోకమంతయు నే, 

కుమా._అదేమి క త్తిపాజవైచినావు? 'సాధనములన్ని వాయలే యనుచున్నా వు. 

కలము నా ఖ్యాతి వారించుచున్నదని కవి దాని బాఅవైచునా ! పాజవైచి చనం 
డిచ్చిన చేతితో (వాయునా ? 

చేవ. నీయనందర్య (ప్రళ్నమున కు త్రరమియకుండిన నీవు wae Aen 

చెప్పుచున్నాను. కలముతోం గవి (వాయుట లోక సం(గ్రవోర్థముకొ ఆమ కొని తనశేల ? 
అటి యావేళము కలిగినప్పుడు గాలి స్తంభించి వినున ట్రాతండు గాన మొనర్భునుం 
వేదము లెవరువాసిరి? అనినిల్సినవ్యా లేదా ! . యథార్గకవికే "కోకెళమే ఫ్ర స్తకము 
కన్నున్నపానికిం బుక్కలవలెం "బీేజబోమయాక్షరము లందులో గనుపించును. కత్తుల 

(ప్రసంగములోం గవిత్వేపఫు గొడవయేల ? నివు కత్తినిబాఅవేయకండ నున్నావు+ కత్తిని 
వదలినయెడల గాత్రేము నిలువదని ధయమున్నవాండేవు కావున నీవు వదలవలదు. చేను 
రక్తహాస్తుండనై నితోం బోరెదను. రమ్ము. 

భుమా..-నీవంటిమాఢథుండను నేనుగాను_కౌచికిోే. (అనిక త్రియెత్తును) 
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చేవ=(లాభువమున వెనుక వైపునకు వచ్చి యాతని చేయిబట్టుకిని కత్తి సవతల 
బాఅవె చ్చ గురిద్ది “సేనుయ నైనం జంపలల యో ముష్టీతోం (గ్రద్దుచున్నాను కోచికో, 

(ఊఊ అని (గుద్దును.) 

కుమాహో_హో, (చేల(వాలునుఎ) 

ఇర-((ప్రవేశించి ) భళిర-భళిరా చేవరాజా! భళిర-భళి రా-దేవరాజూ + 

దేవ... భెరవక వీ! 

శర ఒక్యా(గుద్దుతోడ వీని నుక్కడంచినావు నీవు భళిర। 
మోిదుళ "ర్యమునకు6 శగాళిమెచ్చి తాండవించుచుం డే. 

భలిర-భళిర-భళిరజేవ రాజ! 

చేవ. ఛెరవకవీ! స్తోత్రములు వలదు. 'కౌన్సి యాతం డెట్టున్నాడో చూడు. 
'ఇెర(చూచి పాడును) 

గుండెమో6ద (గుద్దు దగుల గుండెలవిసి పోయెనయ్యా-భళిర _భళిర- 

'జేవ---వాని నటుల నిమ్మళముా6 దొలంగింపుము...... 

'భెర.....(వానిని లోనికిం దీసికానిపోవును.) 

(నేపథ్యమున) శే! చేవరాజా! జేవరాజూ- సేనాధిపతి నవలీల6 జపీంచితివంట"రా! 

జేవ...చావని 'సేనాధిపతివి ని వొక్కండ వున్నావా. కౌనీ_కౌనీ. నేనీ లోప 

లికి వచ్చెదను. సీ నిచ్చటి కేల? న 

(“నేపథ్యమున ఏమో! చే నొక్కంండనే చావక మిగిలితినా! 
చేవ.._ఠేప్పాడితిని క్షమింపుము, 

(శేపథ్యమున) నాచావో సీచావో యిప్పుడే తేల నైయున్నది. ఇదినో 
వచ్చుచున్నాను, 

'జేన--నీవు రావలదు. సీ సోదరుని రక్తముతో నీస్టల నుసవిత్రమెనది. "నేనే 
వచ్చుచు న్నాను-ెనీెనీ వచ్చుచున్నాను. (చేవ'రాజు నిష్కమించును.) 

పది (తొందరతోం (బ్రవేశించి అమ్మయ్యా-అన్ముయ్యో "నేను రాను-రాజా! 
నాతోయగూడ రాఘము. (పరుగెత్తుకొని పోవును.) 

సోమనాధుడు. (ప్రవేశించి) పోన-పోత. (పరుగెత్తి పట్టుకనును.) భయ 
మేల పద్మిని! తొందరపడళుము. నిన్ను నేను వృధగం జంవువాండను గాను. నాక 

డొలియవలనీన యంళము అన్నియు. చెలిసినవి. నీవు దాచిన వినియోగము లేదు. నిజ 
మీదో చెప్పు, నిన్ను వదలి వై చెదను, ఏమియు దాంపకుము, 

పది ==దాయటకళుంగాన్సి నెల్లడించుటనంగాన్సి నాకు రహాన్యను "లేమియు 

లేవు. నావలన దపప్పేమియు లేదుః ' 

సోమ...కప్పులేనియెడల( బిలుదుచున్నప్పటీకిని “నేను రాను "రానని యిటు 
మొగము చాటువేసికొని యేల పయగత్తురుంటివ? మికు యభార్థమగ_ బలాశ్కారమ్ 
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ననే దొంగలచే దేవరాజు పోత్సాహమున పారింపయడి యిట నుంపయిడినవాశై సయెడ 

వ్రు నన్ను6 జూచుటతోడనే మహా(పభూ! మాగతి యిట్లు లెనది. అంత; =e 

నుండవల సినవార మడవులలో నున్నాము, "మేము మోకిెటుకు బెంగ“పి పెట్టుకొని యున్నా 

మని యేడువవల సీనదొకౌ దా. అట్లు చేసితివా- చేయలేదు. వీలిచిశంాడ రామండం బరు 

త్తుచుండంగా నీయిందు దోషము లేదని బుద్ధిహీనుగోన నమ్ము నా-ని వేల పరుగెత్తి తిలివి ? 

పది నీతో మూటలాడుచుండంగా ళా చూచిగనయెడల నాతల. హా 

గొట్టు నేమో యని పరుగె త్తితిని. 

సోము... తనలో) సత్య మేయై యుండవచ్చును. దీనివలనగాని నాబిడ్డవలనంగాని 
దోవ వేమియు లేకయుండవచ్చును. అయినను మజిగొంత చూచెదను. ((హకౌళముగ్చా 
దేవరాజు చూచికయెడల నితల: బగుల గొట్టు నేమో యని భయపడుచుంటివా? "దేవరా 

జిప్పుడు నీకు నాకంటే నెక్కువవాం డయ్యెనా? ఆకనియెడల భయమా ? నాయందు 
నిర్ణ్ష్యమా? లాడి తెడుముండవై నప్పుడు కోటలో (బ్రవేశించితివే నాసౌమ్మువమమూల 
తున నింతదానవై తినే. ఇప్పుడు నన్ను గడ్డిపరకకం కు నీచముగం జూచెదవా. నిసిగ 

దటుగ_ సగొంతుకొయ్యం (వీవుపెం నొట్టును) 

పద్మిని. అమ్మయ్యా అమ్మ య్యా.నన్ను 6 జంస్రుచున్నా రు. బాబూ-_ బాబూ, 

(ఏడ్చును) 
సోమ--గటిగ చేడువకు... -థ్వనిమైనయెడల చౌడ విజుగంొమ్రైదను, (చౌడచెం 

గొట్టును) 

పది బాబూ ! రక్నీంచు-రక్షీంచు. 

సోమ...-రక్షింతును ఏల పరుగెత్తితివో చెప్పు, 
పది. చెప్పలేదా. 

సోను... దేవరాొబా కొట్టుననియేనా-అది వట్టి అ సత్యముజనురి యొకకేరణ 
మేదైన జెప్పుము, 

పద్మి...-అంఠకంపి మంచీకోరణము మజీయేదియు లేదు, 

Mats యేల ? అది యేలాగు స్ఫ్ఫురిం చినది ? ఆలోచించి నుతి 
యొకటి చెప్పుము 

పది... అలోచించుటప బుద్దియెక్కు.డనున్నది బాబూ |! 
థి 

సోను. (తన్నుచు) బుద్దిలేనిపనిం జేసితివనుట స్పష్టము. అడి యేదో చెప్పెదవా 
లేదా? (శండువెవులు పట్టుకొనును.) 

పద్శి...రప్పుజరిగినమాట  నిజమే-బాబూ-రకీంచు_రక్నీంచు. "కొని నావలన 
మాత్రము జరుగలేదు, 

సోము. ఆలాగున నా-దారిలోనికిరా= నిన్నేమియు “నీ గనను. నీవు దాసీని. 
నీ చిన్న రాణి యెట్ల్టానతిచ్చునో యట్లు చేయవలసినదానవు* నీది తప్పనిచెప్పువానిది తప్పు 
"కొని సిదికోదు. 
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పద్మి--బాబూ ! చేను మంచియుం జెప్ప లేదు-ఇెడ్డ్ణయు. జెప్పలేదు.. వురోహీ 

గార యొకయు త్తరము(వాసి దొంగలలో నొకనిచే “చిన్నమ్మకు నాద్యారమునC 
బంపీనదిం, ఆయు త్తరము జూచుకొని చిన్నమ్మ యిచ్చటకు వచ్చుటకు అంగీకరించి 
కాత్యాయగమ్మకు జాబు(వాసీనది. ఆమె క న నంతఃపురములోని కెక్కి. 

చిన్నమ్మను (కిందికి దింపి యంచెగుణ్డ ముల మోద నిటకుC చెచ్చినది. 

సోమ (తనలో) హా-హా= ఎంతే మాటవినుటకు (బతికియుంటిని! ఓప ప్టున్యుండా 

నోరులేని యెన్ని చెట్లను బగులగొట్టిన వినియోగమేమి? ఒక్క-పీడుగురాల్సి నాతలను 
నవానధా భిన్నమగునట్లు చేయరాదా- (బదు కీ వా రృతో సంపూ ర్రీయెనది. కొని, 
యొకటిళండు పనులు 'తరువాయిగ నున్నవి. అవి చ త్రీశ్నెదను. '(వకౌళకముగ ) 

పద్మినీ! "నేను వినినదే చెప్పీతివికొని (కొత్తది కౌదునుమా. గోంత "పెట్టబడీన పుఠకోహి 

తుని నతనిభార్యను నిటన( దీసికొనివచ్చుట ఎట్టు జరిగినదో ఇప్పలేజేవి? 

పద్మి---వాలినెట్లులెన విడుపీంప్రమని సర్వమంగ భమ్మ నన్నటమం బంపీనది* 

వారు నగోతంబెటయలుడిన ట్లామెయు “నెజులదు. ఇెట్టునకుం గ్ టయబడినట్లుకూ (త్రము 

వినియుంటిమి. క నటకు6 బోయి వారికి సాెహాయ్నము ్యలేక “యల్లాడుచుండణా 

నింతలో దొంగ టకు వచ్చిరి. వారిని బె కిం దీసి యిటమం దీసికొనివచ్చిరి. సర్వమంగ 
భమ్మ సెలవును మోరలేక___రక్షించు బాబూ |! 

సోమ (తనలో) సర్వమంగళమ్మ కాదు. మాకోటళు శుద్దమోక్షమ్ము దాపురించి 

నది. ఇట్టిదగుననియే తెలిసినయెడల నొక్క వడ్లగింజతో నన్నియుం దీరియుండు"నే, 
ఓభగవంకుండా! క్షత్రియుల కెట్టియాప దల నైనం గటాకీంభృనుగాన్సి ఆడుపీలలను 
మాత్రను కటాక్షీంపకుము. ఒక్క'పీల్లతోం గొండనెక్కవలయునని యుజ్జూటలూశతిన, 
ఆది యిట్లు చేసినది. ఇంక జగ్చుటతేప్ప వేటుగతిలేదు. ఇప్పుడు తిరిగి చచ్చుటరీల? 
దానికీ కీరోదయ మెప్పుడైనగదో యప్పుజే నాశిరచ్చేదనమైనది. ((ప్రకౌళము) సద్నినీ ! 
ఇదియు నరగనే చెప్పినాను. సంత సీంచితిని, నీవును నదియు నిచ్చటక వచ్చి యెన్ని 
నూసము లైనదో జ్జ వ్రీయున్న దా? 

పద్సి...పదువైదు మాసములు 'కౌవచ్చినది, నీదీ వచ్చిన నూూండుమాసము 
లోపునే యామె నీరు మోసీకొనినది. నిండుగాం దొమీ ది నెలలు మోనీ ete: 
గనిసది, ఇద్దటును మగనీల్లలే, 

సోమ..(తనలో) ఆ నిర్భాగ్యురాలి చావుతోనైన నీయనుంగళత 'తెగటాలు 
నదికొదా! ఇంక నొక్కతరమపజకు సాగనున్న దా! ((పోకొళమగా) చూడు పద్నినీ | 
ఇటురా. వసయనిచెప్పి రవంత వత్స నాభిచెచ్చి యరుగందీసి యాసిల్లల గొంఠులలో? 
బోయయగలవా? 

పగ్మి_చాబూ! నోరెజులని శిశువులు మోళేమి యసకార 'వంనర్చినారు? 
సోమ_సగ్న్మినీ! నిజమేనుమా! కోపముం బట్టలేక యట్లంటిని, త్షృమింపుము, 

శాని ప్రరోహీతుంకు గనంఎడయేమి? 
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పద్మి---ఆఅతంజెప్పు డా పళ్చిమఫుగది విడచి యీవలకు రాడు. 

సోమ-పోనీ! (బావ్మణుండు. _వానిజోలి మనశేల? చూడు పద్మినీ ! మణి 

యొక్క-మాట; నీవుగుపాల నుండియు. గోటలో జెరుగుటచేత నిన్ను నేను గన్నబిడ్డ 

వలె జూచుకొంటినిగదా; అందువలన నేగచా నిన్ను నాపీల్లనొద్ల నుంచితిని ఇట్టి నివే 

యట్లు చేసితివా? "నేనెవ్వ తెను నమ్మక నిన్నొక్క- తనే నమ్మియుంటినే! చూడు! వుకో 

హికదంపతులను విడిపింప్రువుని అది నితోం జెప్పునప్పుడు నీను రవ్వంత నానవిని వైచిన 

యెడల నింత యుపద్రవము వచ్చియుండదుసుమా! తగురీతిని నర్వమంగళను దిద్దుబాటు 

వేసియుందుము. ేవరాజశరణ(పదాత యగు పురోహితుం డిక్కడన వచ్చియుండడు, 

ఈ కంగత్రమే జరిగియుండదు. కౌవున సర్వమహో త్పాఠతమునకు నీవు కారణముగా 

గనయిడుచున్నావు.  నావంకం జూడు. నిన్నేల చంపంలహాడదు? ధరణీ నాధులకు 

నీవంటి డాసివలన రానిముప్పేమెన నున్నదా 4 ఆదిగాక నాతోడనే యీరహస్యము 

'చప్పినదానవు మజియొకనితోం జెప్పకుందువా? కౌనున నిన్ను. జంపక తప్పదు. సంవ 

తృరమున కొక్క_చాసిని గొంతు నులిమి చంపీనయెడల6 'బెనంవళ్ళరమువణుకు మ. 

మియు( దొందరయుండదు. ఆటుసెన వీలునెంబడిని నుజీయొకదానిని (పభువులందణు 

నాచరింపవలనీనపద్దతి యదిగా నా కగపడుచున్నది. ఈ నూతనాచారమునకు "నేను 

మార్గదర్శిగా నుండవల సివచ్చినందులమ విచారించుచున్నానుం "కౌవునూ(వెనుకనుండివచ్చి 

గొంతు గట్టిగ 6 బట్టుళొనును.) 

పద్ది_ఉ. ఉ. (క్రిందపడి కొట్టుకొని చచ్చును) 

సోమ......చచ్చిన క్షుకద-చచ్చిన శేకద! 

(నేపథ్యమును ఆ! భావశేమి! చావళ్తేమి! 

సోమ.....(అదరిపడుచుు వారెవ్వరు? వారెవ్వరు? 
(నేప న్ర్రమున్స 

విళవారి- ఆదీ. 

సీనాధిపతి చచ్చినా(డు-మన-దేవరాజాని వేతిలోను 

సోమ...-(అటునిటుబరు నెత్తుచు) మిగిలిన యొక సేనాధిపతిహూడచచ్చెనా?వో!వో! 

ఖె రవన్న---((వవేశించి) వనాండు విననట్టి యిట్టి (ప్రతాపము వానా 

ధుసకుం గల్తె మాపుణ్యమహిమను [సీనా! (పాడును.) 

హా ఫోమగాథవర్మా-సోమ నాధ వర్మా-ఇదిగో వచ్చుచుంటిని. (పరుగాత్తును) 

సోమ...(ని(హ్కమించును) 

"భెర..--(పరు7ెత్తుచుగాలికియబద్భినిత గుల బోరగిల ుడిపోవును.) వారజారా- 

యిదియేమి _"కౌలి కేదో యడ్డుతేగలుట చేం బడిపోయితిని. "జేవరాజూ ! చేవరాజూ ! 

సోమనాధవర్శ యటుం బరుగెత్తుచు న్నాడు. పట్టుకో | పట్టుకో. హా! హా! ఇదియేమి? 
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పద్మిని న ! ఆయ్యయ్యా ! ఎందుచేతనో యెక్కడను బెబ్బతగిలి 
నట్ల్టగషడదే ? 

చేవరాజు=((పవేశించి) ఏడీ ! ఏడీ ! 

ఇర_రాజేందా ! పద్మిని యిక్కడ(బడి మృగినొంగినగి, 

"జీవ...-ఏదీ_ ఏదీ. 
ఛిర__ఇదుగో చూడుండు. 'బెబ్బ యెక్కడ నగపడదు. 
'దేవ-.-ఆళండు గొంతుసిసికి చంపియుండును. శ్రైరవా ! దానినిటనుండి తీసి 

చేసీ వంటనే మామానుగారిజాడ కనుపట్లుము. శచీనుగూడ  వెదకెదను. భ్రనురసింగ, 

నుబ్బాశెడ్డి "మొదల గవారందటు పోవుటచే నీకు (శ్రమమిచ్చుచుగ౧టీని క్షనింవ్రుము. 

భెర...-పద్నినీ ! కవినిగట్టుకొని నీవు సుఖపడలేదు. నిన్ను గట్టుకొని కవి నుఖి 
పడలేదు. (ఎత్తుకొని నిమ్యృ_మించును) 

as తెరయె త్తలడును. చంద శేఖిరుండు జపము'శేసీకానుచు (ప్రవేశించును) 
శీపథ్యమును సోమనాథవర్శ యచ్చట నున్నాండా ! (మజియొక కంఠరవ 

ముతో) లేండు లేంయ. అతనికొజుకే వెదకుచున్నాము, 
(అంతమునుంసతో సోమనాథవర (౧ తొందరగా. (బవేశించునుం) 

సోను...దావాము; దాహము. రపంతమంచిసిరిచ్చి ఫుణ్యము కట్టుకొనవా? 
మహాత్మా ! రక్షించు. రక్షించు. (చం(ద్రశేఖరస్వామి "కౌళులయెం బడును.) 

చం[దలానీ మొగము నాకగపడుట లేదు, ఎనరవు నీవు ol 

సోమ_ఎవ(డనై ననేమి? సీ పాదములమో(దయడిశిని. చాహమిమ్ము. రక్షీంవ్రుము. 

చం(ద్ర--సోమనాధవర్భా! నివేనా ? 

సోమ__ఆట్లు చెప్పుకొనుటమ సిగ్గగుచున్నది రక్షించు. రక్షించు, 

ఇం[ద్ర--రక్కంచితిని లెమ్ము. ఇదిగో ! తీరమును దీసీఠకొనుము, 

సోమ-.-(ఫుచ్చుకొని) "నేను మికభాగ్యగతుండనేకాక కా hg మరు 
నన్నెటు "కొపాడుదురో! వెనుకటీయంళము. లేమియు మదిలోనుంపక రక్షీంచితినని 
యభయమిచ్చితి రదిమీ ఇాలును. కృతార్తుతనగుదునను థైర్యముతో నుండవలసీన'బే 
కాని తీవశానను(డైన దేవరాజు నన్ను జంప్రటకై తలుముకొనివచ్చుట'చేతం (బ్రాణము 
తనా తవా లాడుచున్న ది. ఈ తలుప్రనక లోన గొండైము చేయగా? 

చంద్ర... మెటమి యు దొందరలేదు. శాంకచిత్తుడవై కూరుచుండుము. 

సోమ---తనళు విరోధిమైననాక మో రభయ మిచ్చినందులక మిమ్మో "దేవరాజు 
శిక్షీంచుసేమో. 

చం(ద---ఆతని కభయమిచ్చినందులకు నివు నన్ను గోంతిలోం బూడ్చింపలేధా* 
అన్తే యాతండును చేయునుగాక ! ఆయున్సు పరినమూ ప్రీయగువటికు మారంతచేసినను 

మృతినొందనుగదా, 
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దేవరాజు. (ప్రవేశించి) మహాత్మా ! నమస్కారము, మామగారూ ! మి 

రిటురండు. 

చం(ద్ర---ఆతనికి నేశభయ మిచ్చితిని. "కొన క్షమించి యాతనిని వదలి"పెట్టుము, 

జీవ...ఇదెయేమి మహాత్మా! 

చం([దంఎాఅలతండు మహారాజా నాకం బూర్వ(ప్రభుండు. ఇప్పుడు దీనుల 

యున్నాండు, రక్షీంపుమని వేడణగ శరణమిచ్చితిని. 

చేవ..అయ్యా! నేనాకని జంఫుదునని నిళృయపటజుచుకొని యుంటినిగదా 
నుహోత్మా ! 

చం(ద్ర---నేనాకని గాపొడుటకో సంకల్సించుకాని యుంటినిగదా నాయనా! 

చేవ. స్వామి! అటులైన నన్నేమి చేయుమంటిరి? 
చం(ద_.- ఆతనిని రశ్నీంప్రమంటిని. 

"'దేవ..అట్లు జరుగుట కవకొళను లేనియెడల. 

ఛం(ద్ర---నన్ను ముందుగాంజంపీ తరవాత నీ యిహైనుసార మాదరించుకొను 

మందును. 

చేవ... ఇట్లుచేయుట న్యాయమా మహాత్మా! 

చంద్ర... ఈసోమనాధవర్శకుం (బబలళ(త్రుణనైన నీకు “నీ భయమియలేదా* 
నిన్ను జంపుటకై వచ్చిన సేనాధిపతితో నసత్యమాడలేదా?! నీమాలమన గులచ్యుతినిం 
బొందలేదా, అవియన్నియు నెంత న్యాయమో నిదియు నం లే న్యాయము, పూర్వమున4€ 

(బభుకటాక్షమునకుం (బాంకలాడినవాండనుగాని యిప్పు డసేక కారణముల చే పిరాగి-నె 

యున్నాను, నాయనా! నాకు నీదయయు నక్క._జులేదు. ఆతనిదయయు నక్కల 

లేదు, ఎప్పుడువచ్చునాయని వేచియున్న ళంకరబేవుని దయ యింతరాలేదు, 

(శేపధ్యమున) శ(తుయోధులు దొడ్డిగమ్నుమున గొందణు (ప్రవేశించి పశువుల 

పొకలను దగుల. బెట్టుచున్నారు. రండు. రండు. 

చేవ..." భరవన్నా ! 

ఛ్రరవుడు (ప్రవేశించి) ఏమి సెలవు? 
చేవ. (అప చూడుశారవా ! చందశేఖరస్వామిగువాలో సోమనాధవర్శ 

యున్నాడు. అతని నిప్పుడు చంపుటకు వీలులేకున్న ది. సీవ్ర గువాకువెలుపల నే సీ జట్టు 

లోని కొందజతో గనిపెట్టుకొని యుండుము. _ వెలుపలికిరాగ-నే యాతనిని బట్టు 
కొనుము, గొారవపూర్వకముగాం గాళికౌలయమున నుంచుము, ఆతేనిని మిోరెవ్వరుచంప 

దగదు, దుర్భాషలైన నాడందగదు, తెలిసినదా! 

ర (ఆప) చి త్రము 

చేవ (తనలో) చంద్ర శేఖరస్వ్యామి బుద్దిపూర్వకముగా సీతని కీ శరణ యమేలయొస 
7నో! కాత్యాయనమ్మ నన్నెటీగియుండి నాకభయమోయలేడే. ఆమెయిచ్చిన యభ 
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యమును సీరపఆచుట కీతం జెంళ (తొభ్కులాటయోపడినాండు; వెనుకల గొలంది దూర 

మున సోవీనాధుని దలుముచునే యుంటిమి. ఆశండీగుహా "నెస్సుడు (వవేశించన్నో 

యెప్పుడు రక్షీింప్రమనికోళిన్నో యెప్పుడాతం డంగీకరించెనో ఏదీ అబ్బ పొటుళాేనెనీ 
కదా “నేనుగూడ గుహలానికీ వచ్చితిని. అప్పటికే కరా రగు సగయగ్ర్రైాానయు 

కూడ నెపోయినవా, నాశేమోగాని నంశేహముగా నున్నది, అంత్ (గోహాము వేసి 
నను బూర్వ(ప్రభునియంజే యభిమాన మోతని శెక్కు_వగా నున్న ఈగల జాతిని 
పదలకుండిన "నేనేమి చేయవలనసీనది. ఈతడు నాక మహోసకాగ'ముసల్సి నాడు, 
పోయినప్రాణమును దిరుగ నిచ్చినాండు, అందులకు గృకేజ్ఞాడ నై యుండలయు నుం 
అట్లుంటిననిమే నానమ్మకము, ఆతేన్సి నాతేనిభార్యను గోంతినుండిరీయించి వారి (ప్రొణ 
ముల రక్షించితినిగాదా! అది నాభటులపనికొని నాపని కొదందుళేమో! అట్రియాంట 

నుండి తొల౦గింపుండని నేను నాభటుల "కాజ్ఞయిచ్చియు౧డలేదు. నిజమే. తీసికొని 
రండని మామే చెప్పియుంటిని. ఈతండిక్కడకు వచ్చినస్పటినుండియు నాయెడల 
నభిమాన మున్న వాండువలెనే గనయడళేదు. కౌశికో (గ్రీౌలమునకో పోన్చధును 
నెలవిమ్మని యెన్ని మాటులో కోరినాండు, "నీను వదం లేక యంగేకలింపలేదను కోసము 
యాతేనికన్న చేసో అంతేకాని నాపై ళత్రుత్వమున్నదని “నీను చెప్పలేను. సోన్ భాగ్య 
యందైన నభిమానముతో. (బవ ర్రీంచుచున్నా (జేమోయన0 నదియులేదని కాొత్యాయ 
మ్మీవలగ వినికౌంబోలు నారాణి చెప్పుచున్నది, కౌత్యాయనన్ము మాత్రము 'నాయగ౧దు 
డల్లివలె నిళ్ల ఏలకరుణాన్వితయైయున్నది. నా్యప్రాణముల రకత్నించినందుల 'శెటియగియో 
యెజులకయో వాలి'ప్రాణములు "నేను రక్షించితిని. అంతటితో బధులు శతీరిపోవదిా? 
కాని యాతండు నాకొలు కస్యత మాడితినని మతభివతనొందితినని చెప్పినా, డు. వీని'క్లేమి 
(ప్రత్యుపకృతియున్నది! లేదని యూరకండవలసిన జేన్_ శాశ్వతముగా న 'ఛనిబులమునం 
బడీయుం౦డవలసిన దేనా_ సోమనాథవర్శను గుహలోం బెట్టుకొని యట మెన్నినా సోన 

లు యం 
గూర్చుండినయెడల నోరుమాసికొని యుండవల సీనపేనా_ నాళ తున్రనకోం దానా కరణ 
(పదాశయగుట! మంచిమూటఅతోం జెప్పిన వినముండనున్నాండు. ఈతనిని బట్టినయెడోల 
దన(పాణము దమ్క-నని మామామ యిచ్చటకుం జేరినాండుం ఇప్పుడేమి పేయదలయును? 
చాళపథముమాటయీమి ? 

(నేపథ్యమయను జేవరాజా ! 'ేవరాజా ! పశోన్రల పాక యం౧టుకిొన్నది. ఎన్వరు 
రాకుండనున్నారు. 

దేవ. (తనలో) ఆంశకంచుం బెద్గపశునుల పాక (వృాదయము(జూానీ యిచ్చ॥:6 
దసలయడుచున్నది. ((ప్రకౌళ ముగా_అపు 'భెరవా ! జూ శ్ర. (నిష. )మిం చును) 

సోను__'బావ్మాణో క్రమా ! నా(పాణములు రకీంచితిని. మిక్కిలి 'సంతసీంచి 
తిని. నీవు సిభార్యతోోం గట వేసి యామెచేత ను త్రరయు వ్రాయించి యామెను నూయూా 
రికి. బంపి నాకూంతు నిచ్చటికి మోసమునం 'జేనండంనెడల నుటియింత నంళసీంచి 
యుందును. 'నాపుతిక యిక్క_డక నీతం్యతమున వచ్చుటచేతనే "నేనిక్కూడన రావలసి 
పచ్చినదె. ఈ ఎైన్యమునంతయు. జంవుకొనవలసీవచ్చినది, "నేనింత భిస్షత నొందవలసీ 
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వచ్చినది. నిన్నిట్లు లా శ్రయింపవల సివచ్చినది. ఇప్పటికైన (భాణమునుగూర్చి సంచేవా 
పడవల సివచ్చినది. నీకుబోయిన దక్క. కాగితము; "నాకు బోయినని కెండు రాజ్యములు, 

మూనము,_కూంతురు_ సెన్యము_ధనము...ఇ(కం బోవనున్నది (పొణము_ అగ్ని పర్యతము, 

భూకంపము మహామా' రియు6 జేయంజూలని యపకృతిని మనువ్యమా(క్రుడవ్రు (బ్రాహ్మణ 
మాశత్రుడవ్ర. అందులో భటమా(కుండవు (ప్రభుని యెడల జేయయాలితివి. నీకు _త్రరలోేక' 

మందు దగినకిక్ష. యుండవలయునేమోకాని మశనున్యబుద్ది చేం గల్పింపయడినశిక్ష 

యీదియు సీకుం జాలియుండదు. నీ విందుల శేమి చెప్పెదవు? చమూటలాడజేమి? మాట 

లాడవేమి ? అహా ! యోగసమాధియందున్నా(డు. తన్నుందాం జూచుకొనుచున్నాండు 
సెభాస్ ! 

గీ, గొంతుకో(త (పాణి 4 కోటి కొనంగుచు 
ముకుు- మూ౭తచేత 4 బాదలినావు 

మనుజపతిని భప్ల + మాన రాష్ట్ర?నింజేసి 
(బహ్మురాజ్యపదవి. 4 బడసినావు, 

సోమ.....(లేచుచు న్నాండు) అదియేమి ! మడిబట్ట లారవై చుకొను నూలు(త్రాడా! 
ఇది విప్పెదను (విప్పును.) ఒకకొస యా_స్తంభమునకుం గక్చుదను. (కట్టును) నడుమ 
నుచ్చువే సెదను (వేయును) ఈ యుచ్చు వేని మెడకం దగి ల్చెదను (తగుల్చును ఇంక 
లాగుటకమీ తరువాయి ఊ. ఊఉ, (లాగును) 

చంద్ర-ఊ. (అని గట్టిగమూల్లి గిజగిజం గొట్టుకొని చచ్చును 

సోను..హో! వా! 

గ్, రజ్జువందున సర్ప ని 4 (భాంతి కలుగు 

(పౌక్ఫతికునకు మోతసం 4+ ప త్తిలేదు 

నిశ్చలసమాధిం జేరిన 4 సీదుమోవ్ష 

సంపదకు రజ్ఞవే సత్య 4 సర్పమయ్యె 
పాపబుద్ధిని రాజును 4 బాడుసేయు 

_బాహృణాధము నికై చం 4 పంగవలయు 

వీనికంచును సుందర 4 మైనమార్ల 

మేదొ భావిభూనాథు 4 లీకీంతుగాక. 

ఇదియెనగికదా! ఇంక నే నిక్కడ "నెందులన! అంతిపురివై ఫపునమం బోవుదును,. 
(తొంగిచూచి) ఏన్వరులేరు, (సెకివచ్చునుు 

ఖైర---పట్టుకో పట్టుకో, అగు ఆంగ, ఆదిగో పట్టుకోం “జీవరాచో! జీవీ 

రాజూ! షటురాలో 



104 పూర్ణిమ 

సోము.(పరాత్తుచు న్నిష్క-మించున్సు 

ఇర (నిష్మ-మించును 

చేవ.((ప్రవేశించునుు పళువులన్నియు.( బరశురాము (వీతినొందినవి, చంద 

శేఖరస్వామియో చనతో సమయమునళకుం బో లేకపోయితిని. 
(ేపథ్యమును అయ్యయ్యో! చంద శేఖరస్వామి చచ్చి పడియున్నాండుం 

చేవ.హారవారా! వారవాశా! ఎంత దుర్వార్త వింటిని, సోమనాధవర్శయ్ే 
చంవీ పాటీపోయియుండును. ఇట్లు జరుగునని సంబేవాలేశ మైన మనస్సునకుం దగుల 

లేదుకద! అల్లే మైనమెడల గుహను ఏ గనిపెట్టుకొనియే యుందునే! వారహరా! చంద 
శీఖరస్వామిగారి నిళ్చలయోగ్యతను గూర్చి భ్రమపడితిని, (లెంపలు వై చుకినును) 

ఆయనను జంవీన సోమనాథుని వెంటనే చంపుటకం'టె నిప్పుడు క న. లేదు. 
మాతం(డిగారిని జంపీంచినాండు, ఇతనిని జంపుదునని యప్పుజే శపథ "మొనల్సితిని. 

ఇప్పుడు గురువుగారిని జంపినాండు, ఆశని పాపమే = ఆతని కిందులళు 
“వేను చజేయయబోవుశిక్ష హెచ్చుకాలేదే! శెండుపాపముల కు రెడుపర్యాయములు జంప 

గలిగినయెడల గుకోబుణము దీర్చుకొనలలను గాని 'బీనియెడల నెట్లు? అందువలన సీ 
'మహానుభావుని బుణము నాకం దీరునదికౌదు, 

(శేపథ్యమున) మహారాజా! సోము నాథవర్గ్శ పట్టువడిగా(డు, 

"జీవ..-అతనీ కేమియు హానిజేయభండ నిట్లు తీసికొనిరండు. 
(శైరవన్న్క భీమన్న పట్టుకొనయా సోమనాథుడు (ప్రవేశించును) 

“జీప.--ఈతం డెక్కడ వొటజుకినాండు? 

ఇరంాలఅంతిపులి నమిోపమున 

చేవ. ఆయ్యయ్యా ! అక్కడే ? సోమనాథవర్శ్భా! నీకూంతును జంఫుటశే 
యక్క-డకు6 బోయితివా? 

సోమ.--కౌదు, దాని సీల్లలను జంపుటక 

"బేవ---హరహరా! ఎంతపాపాత్ళుండవు? పిల్లలయెడల నంత (క్రూరర్భ ర్తి తియీల? 

ఫోమ.నీకింకం చెలియదు. పిల్లలనే చంపవలయును. పిల్లలు పెద్దవారైన 

సీమ్ముటం దలిదం(డ్రులను మోస "పెట్టుదురు. పరాభసీింతురుం వంళమరా దు "వల్ల 

“రాడు చేయుదురు నాకొక్క-గానొ క్క యాండువీల్లది చానిమాలమున"నే "నీను 

'వొంఆండునై నా (ప్రబలళతుండవై న నీయెదుట నిలువంబెట్టబడితిని, దానీని6 జిన్నతనము 

లోనీ “మె త్తని (బహ్భురం(ధ సానమున రవంత నొక్కి-చంపినయెడల నింత ఛాకయుండును. 

దేవ.నీ! చీ! ఇళ నట్టి సంభాషణము వలదు, “ఖైరవా! కత్తిలేరా, 
ఖైరచి త్రము. ఇదిగో! (ఇచ్చును 

"బేవ-...(తీసీకాని) భెరవా ॥ వానిని వదలి వేయును. 

థి ర=(వదలునుు 
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సోమ.---(అటునిటు పథ త్తయోవును) 

చేవ_( సోమనాభునిం బట్టికొని క్షత్రియు(డవు. Las 2 

సోనము.__సీను నువాకూరు(డవా ! ఏమి! సంభుమురణక్ష ల్యాణములో చచ్చుచున్న 

దం(డినోట్క రవంత సీరె నం బోయకండ పాజిపోయిన మవోళూరుండవు సీవేకౌవా ? 

సమయము వచ్చినప్పు డందజు పొజిపోవ్రవాశే ! వాండు భీరుండని వీడు కూరుండని 

యెంతమా(త్రము . భేదములేదు. ధైర్యము తెచ్చుకొన్న గుణము పాజీపోవ్రటయ్ే 
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చేవ.చీ. చీ. తుచ్చ ప్రస్తావన గట్టిపెట్టుము, ఇదివజకు సీ వొనర్చిన పాపముల 
"పరిహారమున కై భగవంతుని (ఛారింపుము. 

సోము...నే నెవ్యరియెడలను 'బాపమాచరింపసలేదు. పరులు నాయెడఅంబేసీన 
పాషములకం (బతివాతి చేసితిని. అది పాసమని సీ వెట్లుచెప్పలలవు 7 

-దేవ----పోనీ. ఇదిగో ! నణుకంబోవుచున్నాను. వార వారా, (సజుకయోవున్యు 

నర్వమంగ ళ___(తొ ౦దరతోం (బవేశించి చేపరాజు చేయిబట్టుకొని) (పొణ 

నాథా ! రత్సీంచు. రశ్నించుం 

జేవవీమి! ఏమి! వీల్లలునుఖముణా నున్నారుగద? 
సర్వ---జాన్నారు-ఊన్నారు. "కోని రక్షించు. రక్షించు. 

సోమం-(0 ట్రిగా తోందరతో) చేవరాజూ ! నన్ను శీఘ్రముగాంజంపు, చంపు. 

అయ్యయ్యో ! | అయ్యయ్యో ! ! నాపుతిక 'నాకన్నుల( బడుచున్నది. నేను దానివంక 

జూడలేను. అయ్యయ్యో ! నాసమిపమున నిల్సినది. ఆవాయుస్ఫర్శ మైన "నామవలదు, 

కన్నులు మూసీకిెన్నను దానికంఠకరవము విగంబడుచున్నది. నేను వినలేను_వినలేను-- 
చంఫు_చంవు---శీఘ్రముగాంజంపు, నాయనా! చంపవా? (ఆని గటా క్చును 

'చేవ----సర్వమంగళా! ఎవరిని రక్షింప్రుమంటిీవి ! 

సర్వ---నాతండ్రిని_ నాతం(డ్రిని. 

సోమ---వలదు_వలదు, నాయనా ! నీకాళ్గపెబడెదను. పుణ్యముగట్టుకొ నుము. 
అయ్యయ్యా ! తిరుగ చానిమాట వినబడుచున్నదీ- 

నర ౧---(అపవారించ్వి (పాణనాధా ! నీను సతో మాటలాడవలసీయున్నదిం 

సడ... జే యీభటులచే నెక్కుడకై నం బంపుముం 

చేవ. (ఆప అంతతొందరయేల ? 

సర్వ---కఉన్నదిం రకీంప్రుము. 

"బేవ---(ఆపు భె "భెరవా ! వీనిని మోరిద్దజం6౬ గొనిపోయి "కౌరలో నుంపుండు. 

(₹ రవన్న భీమన్న సోమీనాధునితో నిత్క-మింశురు) 
చేవ. పాణకాంతా ! ఏమిసెలవు ? 

సర్వ---నాతండడ్రీని రశ్నేంపుమని [ల్ ౦తును. 
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చేవ. ఏల ? 

సర్వ--నలయని యడిగెదవేమి ? సంధ్యావందనము చేయసలదని యెవ్వండైన 
చెప్పినయెడల నేల యని (పళ్నింపవచ్చును. అసత్య మాడవలయునని యెవ్వండైనబలికిన 

యెడల "నేల యని (ప్రశ్నింపవచ్చును. నాతం(డిని జంపవలయునని “నేను గోరినయెడల, 
నట్లు పలికెదవేలయని నీవు (ప్రశ్నింపవచ్చును. అంతేకాని వేదళాశ్త్ర సమ్ముశమెనదియు 
మనువ్యవిధియైనదియు.... 

చేవ... ఆయ్యయ్యా! (బవ్బాహత్య 'చేసినవానిన్సి శ్రీహత్య చే చేసినవానిని...- 

సర్వ---అతని కపకృతిగావించినప్పు డాతం దూరకుండునా? 

"దేవ----అయ్యయ్యో నున వీల్లలను జంపవలయునని యంత;$ప్రరములోనికి. బోయి 

తినని యిప్పుడే కంకో రకా నాతోం బలికిన మోతం(డిని రక్షీంవ్రుమళుట ' న్యాయ శూ? 

నగీకిొెడుపులను జంపందలంచిన యాతని నీతం(డియని యింక ననందగు'నా? 

సర్వ---వెట్టులెనను నాకాతండు పూజ్యాండు, ఆతనిని మోళేమియుం జేయ 
గూడదు. (ప్రాణనాధా ! మిమ్ము గడ్డము బట్టుకొని (బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. 
నా(ప్రార్థన నంగీకలరింపుండు. 

చేవ__ప్రాణపీయా! నీ వాటకడుగు దాంటినవాండనుగాను. నిన్ను (బాణమునకం టి 

"సెక్కువగా ౧జూచుకొనుచున్నాను. ని వేనాగ్భహలమ్మీవి నా(బతువనక౧తఠేని'సౌభాగ ఇమే 
యాథారము. నిన్ను. జూచుకొనుచు మహానందమున నున్నాను. (ప్రాణము అజచేగలోం 

'బెట్టికొని (బాహ్మాణి పాదములమిందయిడి యడవులపాలై దొంగలకు జిక్కి. తుద 

గాలికి వేంటపోంళుగా6 జేయబడిన నావంటి పరమని-రా గష్యని గ్ ళన్వరూపవు_ 

సర్వమంగళగుణవు---నైన నీవు (పేమించి వరించి తడిని గణింపక "రాజ్యమును వదలి 

సర్వసౌఖ్యముల వదలి అయ్యయ్యా! దొంగల కధిపతినై యధముండనైన నాయొద్దకు 

వచ్చి నన్ను నుఖొపెటి చం(్రబింబములవంటి పిల్లలను నామం గ టాక్షించి నావంళమును 

నిలువ 'బెట్లితివి, సీవు చేసిన మహోపకోర 'మెన్నందైన మటువయగల నా! నన్నుగోక్ష్నీం 

ఫ్రుము. రక్రీంప్రుము-ఇవి శేతులుకౌను. నీవడిగిన కోరీకథు “లేదు అని పలుకనలసీస 
పాపము కృతఘ్నుతయు నాకు రానియకండ రక్షింపుము. సర్వమంగళా! నికనిభేయు. 

డన్ఫు నామ మజీయే-బెన నాజ్ఞాపింవుము, 

సర్వ ప్రాణనాథా! “సంతోషము. మన వీల్లల నిక్కడం చౌచ్చెదను, ఉండు. 
(అని వెడలంబోవును) 

చేవ. ఇక్కడికి బిల్ల "లెందుకు? 

సర్వ. నాధా! చంటివీల్లల నొకసారి చూడవలయునను కోరిక "మెండుగ 

గలిగినది, మజియే-టైనం గోరినయెడల నిచ్చెదనని యంటివి "కౌవున నన్ను (జంపుము, 
-జీవ...వారవారా! (చెవులు మాసీకొనునుం) 

సర్వ —సంచేహింపకు_సంచేహి ౦ పు. తం(డిని ఫంగచజచిన పగను సిచురాలు 

భ_ర్హను బహుమానించునా? "నేను పరను దుర్చార్లురాలను. వంళమ'ర్యాదను విడిచితిని, 
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“నీను (బతుకందగదు. నన్ను6 జంవీనతరువాత యో దిక్కుమాలిన యడవి విడిచిపెట్టి 

పొమ్ము. ఇద్దబువీల్ల లను భదముగం బెంచుకొనుము. అయ్యయ్యా'! పీల్లలనుదేవలదని 

యంటివి ఒక్కసారి చూడవలయునని యున్నది. (పాణ(ప్రీయా! ఒక్కమాట పిల్లలము 
నిద శ్రీఅచేమా(త్రము hd వీదవాం డైన క(తియకాంతల చే నిప్పింవ్రుము. 

చేను గుడిచికొనిన దాని నీ స్తన్య'మే నొ కీ వంకరబుద్ధి ఫుట్రించినదని శాసంచేవాము.. లే! 
నాథా ! లే! నమస్కారము, ఊ-క త్తిమెత్తుము, (తీసి యతనిచేతం బెట్లును.) మామ 
గారు పెవాండుం "నేను నీదానను. స్వంతవనస్తువుండగాం _బెవస్తువేల? (పాణ(ప్రీయా! 

“కెఇ! 

_  చేవాావలదుం అయ్యయ్యో! నాకంత మహాపాపమువలదు. "నేనంత దుర్యా 

ర్లుండను గాను, సీతం(డ్రినైన నేల వధింపవలసివచ్చినదనగ నాతడు మాయెడ మహాప 

"కార వెంనర్చినాండుం మాకం (బబలళత్రుండు. నీకళ్యాణచ అలమున మోకోోటకు మ 

మాక రి ౦చి మాతం(డిగారినివారహారా! (పాణ(పయాణకెలమున 'నాతనితో చేనట్టి శప 

భమొను' జేసియుంటిని. ళపథమును దీర్చుకోనలేని క్ష(త్రయుని (బ్రతుశెందులకు ? "నేను: 
మాతం(డిగారి కీ బుణమును దీర్పకండినయెడల "'నాళు ల్తేమలోకము లుండవు. నా ధర 

పత్నివైన నివు నాయూర్థ్వగతికై చూడనక్క_అ లేదా? ! 

సర్వ---(పాణ్యవ్రీయా ! మరణించి పెలోకమునళుంోయిన తం(డిగాగి యాత్మ 

శాంతికై యింతగాం దవాకహలాడుచున్నా వే; నీవంటి (ప్రాణమే నాదికూడయగదా ! 
నీశం(డి డి ని కెట్టివాండో నాతం(డి ర ఆతని శే ర్నమమునకై నీ వెట్లు 

తొందరపడుచుంటివో యితని కై శ్నేముమునకె. "నేనట్లు తొందరపడుట తగచా ? ఎటు 

వచ్చినను నాండుదాని నై పోయితినని లోకువ చేయవచ్చునా ? అండుదాననై. పుట్టుట 
నాలోపమా! “నేను మగవాండ నైనయెడల నిన్నిట్లు (బతీమాలుకొందునా! ఏందులళుం 

గాని యాండు(బ్రశుకువచ్చినది. “"అస్వకంత్రురాలనుగదా! నాకిేరికం జెలించువా(డు 

నాభ ర్హకంట మజియెవ్వండు? తం(డినిజంపీన చారుణస్వ భావు రాలు నకు ధర్మపత్ని 

యెట్లగును ? భధ్మపత్శియన్నమాట గారవముకూడ దగుల బెట్లనేల ? నా ప్రార్గన 

మేమనయణగా 'నాఘటమునం (చాణములుండంగామా(కత్రము "నాతం(డిని వధింపకోము. 

నీకౌళులెపెం బడుచున్నాను. రక్షించు. (కాళులపెం బడును) 
'దేవ---అయ్యయ్యో ! నాకౌళ్ళువదలుము. వదలుము, 
సర్వ---నాకభయమిచ్చిన'గాని నేను వదలను 

'దేవ-...అ్లే చూచుకొనవచ్చునులే_ముందువదలుము. 
సర్వ---ఇదిగో వదలితిని. ఏమిచూచుకొనవచ్చునో "చెప్పుము. 

"బేవ.---నర్వమంగశా ! నావంకయటూడు. నివింత పట్టుపట్రకు. నీతం(డి సెద్దవా౭డై 

చాడు. చొహి(తజననవా రృవినినాండు. సర్వనెన్యము చావగం జూచినాండుం కష్టము 

లచే మిగులం గానినొందియున్నా(డు. అట్టి క్రియవర్యున కింకేట మరణము ముంచిది. 
“కౌన్సి (బ్రదుకు మంచిదికాదు. ఆతనికేమి_నమ స్తభోగముల ననుభవించినవాండు- అకని 
కొొజుకు నీ వింత పట్టు పట్టవలదు. నామాట వినుము 
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సర్వ---అటులైన నాధా ! చేను జెప్పెదను. మీఠం(డి మరణించినాండు. రాగ 
'జ్వేషకూన్య మైన స్థితిలో నున్నాండుం (బతికియుండణా ళ(తుత్వముగాని మరణించిన 

శరువాత "నేమిక(తుత్వము? మా తండిని జంపీనయెడల మోతం(డియాత్స శాంతించునని 

శీవ్ర వెప్పీనమూట సమంజనముకొదు. అట్లు శొంతించునని "నేను నమ్మను. 

-బీవ.....శాంతింపకపోవచ్చునుగాన్సి నాళపధమో ! నాళపథమో ! 

సర్వ--మజి మాతం(డ్రియో_ మాతం(డ్రియో. 
"జీవ...-మొతం[(డిని నేనుగావంజూల నందులకు లజ్ఞపడున్నాను. 

సర్వలాపోనిమ్ముు ! సంతోనమే. (కత్తిని దీసీకొనును) 

"దేవ....అయ్యలరయ్యో ! ! (పేయనీ ! కత్తి తినిదీసికొంటీవేమి? ఆత ృవాత్న జేశికాం 

దువా ! సలదు. వలదు. (వేతులు పట్టుకొనును) 

సర్వాాలళ్ళవాత్య చేసికొనను. (ప్రాణనాధా ! ఒక్కసారి నిన్ను గాణిలించ 

కొందును. (గట్టిగా గాశలించుకొని) ఇంకయజాలు. నామనసు మిగుల సంతుష్టి జెందినది. 

ఈ జన్మమున క్రీపరీరంభము చాలు. "కొని నాధా! పిల్లలను చేనిచ్చితివికొదుకదా. 
(పొణము వీయచున్నది+ పోనిమ్ము. పోనిమ్ము. ఇశ నీవు దూరముగాం బొమ్ము. 

చన__ఏల ? క త్తినేలదీసికొంటివి ? 

సర్వ---నీవు మాకేండ్రిని గావలేనని పలికితివి. "నే-నే కౌచుకొందును. 
'జేవ-.--అ చెట్లు ! అబెట్లు | 

సర్వ... శాతం డికి -కనొక్క-తెనే బిడ్డను, అతని యివాపరగతులను బూడనలసిన 

దానను "నేనే. ఆండుదాననైననేమి ? నుగవారందణు మగటిమితో నున్నారా ! 
ఆంత రాక్సకా (దుతన'మేమి? మగతనమేమి? "దేవరాజా! ఇక నీవు నన్ను చావగా 

భావింపుము. భార్యగా నెంచకు ఇదిగో క త్తీ_రా_రా_మాతేం(డి "నెట్లు చంెపిదవో 
చూచెదను. నడు కారాగృవామునొద్దకు, అతనిని వదడలించెదను. చేత-నైనయెడల 
నన్నడ్గుకొనుము, 

చేవ. సెచాస్ _సెబాస్ _వీరకాంతా! ఏమి దివ్యదర్శనగమిచ్చుచున్నావు! "జేళ 
మున కలంకారమెన నిన్ను భార్యగా బడసిన నాకంటె మహాదృన్షశాలి (ప్రపంచమున 

శవ్వండు? సీకాంగిటికంయెం (ధిలోక-రాజ్యాథిపత్యమైన నాకస్యపదకాదు. క త్రీచేతిలో 
నుండగా నే యొక్క-సౌారి కౌంగిలించుకొననిమ్ము* (అట్లు కాంగిలించుకొనును) (గట్టిగ 
తన తల(బట్టుకొని) అయ్యయ్యో... అయ్యయో్యో ._ (ట్రహ్మారంధ్రస్థానమనం గొట్టినారు. 
(గడగడ వడేశుచు గద్గదికతో ) అదిగో! చాకండి అదిగో! నాతం(డి -  శాతేరికీ _ 

“పెండ్లికొడుకు దుస్తులతో? (బత్యక్ను మైనాండు. నోరు తెచుకొని యున్నాడు. 
దావామసచున్నది "శావోలు. ఇదిగో "లెంపలు గొట్టుకొనుచున్నాను. ఆలస్య'మైనది 

తండ్రీ! ఇదుగో పోవుచున్నాను. (నిష్య-మించును) 
సర్వ-(క త్తిని చాజవెచి) అయ్యర్యా! ఆదియేమి? ఆదిరెమేమి? నుతీపోయి 

నదామేమి? (హడం బగా త్తబోవును) 
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(నేపథ్యమున) ఆదేమి..ఆ_అచేమి..ఆ.-మలి నాకొ_నీకో_ పోయినది 

"కా త్యాయని....(తొందరతోం (బ్రవేశించి సర్వమంగళను బట్టుకొనును) 
"కాత్యా---అలస అంప... నాభ ర్తనుజంపీన కిరాతుని పుణ్యాత్చ్ళుండైన దేవరాజు 

నలుకంోవుచుండంగా నీపడ్డుపడి యాతేనినిం "కాచెదవా ? నాభ ర్తను'జంపుట నీకఖిమత 
మయ్యెనా? నాభర్త నీకేమి యపకౌర మొనర్చినాంయ ? _ నీభ ర్హకం (భాణమిచ్చిన 
యాతండు నీవ మహోేహకౌరి "కొండా? ఇదియేనా సీవిశ్వాసము ? నీభ ర్తతో నిన్నుం 
గూర్చితినే! ఇదియేనా నీనిశ్వాసము? | 

సర్వం "నాభ ర్హ తొందరతో నవతలికిం బరు? త్రీనాడు. అతనిమాంద చే 

(ప్రాణము లున్నవి, నీతో నిప్పుడు "నేను మాటలాడజాలను, నన్ను క్షమింవుము, 
నన్ను పదలుము, లే పొమ్ము. 

కాశ్యానిన్ని టనుండి కదలనిొచ్చెదనా. నన్ను. (దోచికొనిపోవటన నాన 
న్నంతే బలము మూడునెలల బాలింతరాలవు నీకేది? నాకున్న మనః క్రౌర్యము సంతాన 
వతివైన నీకేది? కదలిశయెడల గన్నులు వీశీవైణెదను. జాగ్రత్త, 

"కొళ్యా-..నీవారాజాథముని మరణమున శేల యడ్డువచ్చితివి? ఆతని బావ్రను 

జూడపలయుననియీ నేనిక్కడ చేరితిని® ఆతని చావుకొబుకే నిన్నిటకం 'దెచ్చితిని, 
దాని కడ్డువచ్చెదచా? 

సర్వ---నాతం(డ్రి పరుగాత్తుకొనుచు సీభ ర్తగువాలోం (ప్రవేశించినప్పుడు నీభ ర్హలీ 
యాతని కభయమిచ్చి యాతనిమరణమున కడ్డువచ్చినాండుకదా. సీభర్తకే యిట్రియాచి 
త్యముండంగాం గ న్నబిడ్డనెన నాకుండకపోవు'నా? 

కాత్యానాభ ర నితం(డిన్చుతి కడ్డుపడినందులళు నాభర్త శేమి[ప్రాయశ్చి క్షీ 

"మైనది? సీతండ్రి యాతని గొంతుక కురిబెట్టి చంపినాంయ. అటులే నీవాకనిమృతి కడ్డు 
పడీనందులకు సిళుంహడ నట్టికిక్ష కోనల నీయున్నది, అశిక్ష నేనుజేసెదను, ఇక్కడ 
“నేదియుం (దాడులేదు, అందుచేత గొంతుబిసికి చంెపెదను. రా, 

(సర్వమంగళ గొంతుపట్టుకొనును) 

సర్వ---(ఆమె చేతులను పదల్బుకొని) సిభరృమృతివలన సకం తాత్కాాలికోన్నా 
ద'మె త్తినట్లున్నది. రవంతే శాంతిపడుము. 

కాత్యామృశినొందిన నాభ _ర్హబేహా మింక జేడిగ నుండగా నన్ను జల్సయిడు 
ముందునా? ఇద్దణు మొక్క_సారియే శాంతింతము రా 

(సర్వమంగళ గొంతుక పట్టుకొ నబోవును.) 
సర్వ్ట=నో ! చేనరాజూ | 

న నా భి (ఒకరినొకరి గొంతుకలు పట్టుకొని లాయపక్ెనుచు నిష్క9మింకుర్ఫు 

జేవరాజు-(ప్రవేశించి ర క్షమనయడినిన వృస్త్రములతో ర క్షపత్రముతో) 
సః తండ్రీ ! 
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| న జ aes 
గీ “గయను సీ సివిచ్చు తగ్ప అణ ౪ పవములభార 

నాకుముట్టడంచును సఖి 4 నమ్మవల యు 

నితనిహ[ద క తర్ప- 4 విచ్చినపుణ 
యం దరు ఇదు: es " (0 శుతుకవు గు 3) 
CH Ew Co. nt rr యాళ్ళ ళీ క యి౦0ంయం 

అనియంటివి, ఇదిగో ! ఆతని నష్టము గస ముం 
ళు Gama 2 ౧ బాపిమషగ wr a. ఆ, 

అస్టత్ వీత్రరం = అ గతం విజయా జేందవర్భాణం 

వసుహాపం స్యభానశుః తర్పయామి. ర్బొ యామి. 

అస్మత్ వి శౌనునా ౨ poet దేవరా జేం దవర్మాణం 

రుదరూపం స్వథానమః తగ్పయామి.-.లతేర్న యామి. 

ఆస సత్ | కలీ తానావాం ౫ సిష్టగోతంవిజయరా జేందవర్మాణం 

అవత రూప పం స్వథానవ.! తర్న యామి -తేర్బ యామి. 

తండ్రీ! పూర్షనునాయా నీవు మనణించి”వి. ఈగినముగు డ్రం ఖూర్జి నుయే మా 

తల్లిగారు గూడ రూర్లీమనాణే నశాగమన. మొనర్నీనారు, సూర్త్రముత మాక ష్రములకు 

సంబంధ మాయని శీ రండ! ఇం సిర్ర గో 'శుషనొంగ ౨౫? ఊత్మిరత్మణమున న్ు మగ 

ణించినను నాకు బాగ లేదుః 

చేపథ్యమున) హో హా! సర్యఘంగళ్లేయుం. 2? త్య్యయనియు చేలచారు 

సూతాళకూపములోయుడి మునింబోయి'నారుం 

చేన...అయినదా ? ఇణ అిప్పపాటస నా వలసిన పనిలీదు, కెలఖైరవా ! 
ఇదిగో పెండి బామ. ఇదిగో చావు. (పొడుచుకొని (£[౧దంఒడును) 

"శెరవన్ని జ స తసి ప్యతులను మాగాసుసొ క స్పంగెబ్బసునియు "నామె 

కనులు జమ్బగ నుందుట వేం "గారిలా సున్న (స్తం 'దొసుని విడిపించి పిల్లలను సంగత్న 

కునిగా నియమింసవంయుననయు సేమియా బం దియోగాని వరాజాబ్తయిచ్చింనాడు! 

అందుచే దేవరాజు సెలనుదీసికొనిసోవలయును. (అఆటుచూచ్చి హో_హా! ఇదియేమి , 

చవరాజే? చెపరాజా! అయ్యయ్యా (పాణములు విడివీఎవాం (అతనికి (పదడ్నీణసు చేసి 

సాహైంగ నమస్కార మొనరి ws) అహా। పొత్రయిలన్నియు. జస్పీన యారు బాట 

కములోం గవిమ్మాత మేల మిగ తనో నాకు జాన్రలదు, “కౌన్రున నను మిగి వియుంటి. 

గీ ధరణి యీాతి టు. 4 తనరుగాక 

(పజలయన్యోన్య వైర ముల్ 4+ పాయుగాక 

కవిత రాజహామణమున( * (గ్రాలు గాక 

సీతిపాలనమున రాజు + చెగ(డుగాక, 
అనెశు ఫరతవాక్య మిప్పుడు తిల పెట్ట దగనునగదా, 

సప్తమాంకకముఎసన్వుము సంప్రూర్త్వము, 
అ లి 

7) 
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లో 

సారు కరాసంలం 

పానుగంటి లక్ష్మీ నరసి సింహో ౦హోరావు గా 

కోకిల 1_2 

సగస్వతి 1_4 

స్ర మండి 14 

పూన్నెమ 1_4 

ము దిశ 1-0 
న్ నృనన్ప వి వమివాపా పు 1-0 

tse ds 1.0 

బుద దబోధ। సుధ 18 

పద్మిని 10 
చ 

నరోజని 1_0 

రాతి సంభము 012 
అణాల 

పిచితవవాహము 0.12 

వరాణామణి 0.12 

విద్వత్మంఏ మల్లాది అచ్యుత రాదు శాస్త్రీ 

గారిది. 

rs రు 1-4 
భ్ సి ష-వో కామిోాళ 1.2 

కృష్ణనీల (కొత్తది 10 
సోదురాజు రామానుజరాషు గారిని 

C1 Mg క" | ల The | ద 
oon న 6 డి (పతిభ క్ష్రిరు 1 4 

ణి సనా థ్" శయ 1.4. 

ధగ ౯కక్టగోటు ‘1.4 

గ ౧న ఉర ణము 1.4 

ఛీన్మయువ్మాల బూ 1_2 

సతీ అనసూయ | 

ఇాల కేతన ము) న ష్ 

అడపా న వనము hi whan 

మహాభ pee 14 
"తాత మహాల్ (జహనారా) 1-4 

భోజకాళిదాసు 1_2 

సంగీత శని రేఖ 10 

చందాల కేశవదాసు గారివి 

కనకారా ఠు 1-4 

బలిబంధనము 1.0 

శీకృష్ల ప తులా భారంసొంగ్సు 0-12 

రాధాకృష్ణ సాంగ్సు 0.12 

చో, ముల ఈ జంధ్యాల శవ స్నృశౌట్రగారివి 

దురగ్దాదాసు రు 1.4 

రాణా |పతాపసీంహా 1-4 

ఇచ్భాన్చరపు యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిగారిని" 

రసళ్త[త్రవిజయము ఠరు10 

రాణాస తొప్ సింగ్ 10 

ముత్రి నేని వెంకట చెన్న కేళపులుగారివి 

చండిక. రు 2 

తులసీచేవి (సతీతులసి) 12 

శివలీల 10 

దతూధ్యరం (సతీ జేవి కేల 

శ్రీరాముల సచ్చిడాసందళా స్త్రిగారివి 
tA సావి! తి 

నండూరి శిపరాసపుగారివి 

ల కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సక, 

బ్రొప్రయిటర్సు: సరస్యతీ బుక్ డిపో, బెజ వా డం 



సరస్వతీ బుక్ డిపోవారి స్టేజీ నాటకములు 

శ్రీపాద కృష్ణ మూర్తిగా శ్రీ గారివి ఉటురూరు సత్యనారాయణ గారివి 

బొబ్బిలి యుద్ధము రు 1.0 | అనార్కలి రు 0-12 
అయినాప్పరపు సుందరరామయ్యగారివి చేడాంతకవిగారిని 

గులేబకావళి ళు 1.0 'తేలుగుతేల్లి రు 1.2 

ఊర్యశీభాపవిమోచనము 1.0 చిలకమర్తి లమ్మీనరసింహ్వూంగారివి 

పస బకావళి 1.0 (పసన్న యూదనము రు 0.8 

బంగకొబకావళి 1.0 | పారిజా తొపవారణము' 0.8 

(ప్రతిజ్ఞ పాడ వము . 6-12] యగ్రమిల్లి సూర్యపికొశరావుగారివి 
ప్రతిజ్ఞాయాదవము 0-12 | మోడరన్ వి, వ, రు 10 
వాసంతిక (చెంచులకీ) 0.192 

సోమరాజు అచ్యుత రాసుగొరివి 
గరుడగర్వభ౦గము 012 

లాల్ గోహోగ్ 012 
పత్నీ ప్రతాప్ (అనసూయ) ర 1-8 

| కేతనరపు రామకృషశొన్రి గారివి 
(శ్రీ కృష్ణవిలాసము 0.12 భ్ కమారాబౌయి అ రు 1.2 

స me రు 1-2 |(వక్రకా ప్యాలా (ఒక సెక్స్ రు 1-0 
కీపోీరి 1.0 EE పునర వాహ ము 1.0 

కాళ్ళకూరి హానుదుంతరావుగారివీ భారతర మణి 1.0) 

కాలేజీ గరల్ రు 0-12 | చి త్రన్ఫ శి 1.0 
లేడీడాక్టరు (8 | శళాపహాట్ 1.0 

కాళ్ళకూ రి' గోపాలరాప్పుగారిఏ మాధ వాచార్యనిద్యారణ్య 10. 

వాల్మీకి రు 1-8 | సంభాజీ నిర్యాణము 1-0 

విశుపొటి చిదంబరశానీగారివి = బిల్వమంగళ  . 1.0 

(శ్రీరామూంజనేయను అను 3 నివాజీశీలము , 1.0 

వానునుచా[నుసరంగానుము | లిలావతి సుతోచనలు 1.0 

వలయుచారు 3...కురుకూరి నుబ్చారావు అండ్ సళ్ళా 

(పొప్రయిటక్ళ్చు ఏ సరస్వతీ బుక్ డిపో, జెజవాడ, 








